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Godešič – Obnova ceste sko
zi Godešič je trajala dlje, kot 
je bilo sprva načrtovano, saj 
se je začela marca, pogodbe
ni rok dokončanja pa je bil 
do začetka septembra. 
Celovita rekonstrukcija v 
skupni dolžini 1170 metrov 
je obsegala obnovo celotne 
voziščne konstrukcije z ure
ditvijo ukrepov za umiritev 
prometa, poleg tega pa tudi 
ureditev mešane površine za 
pešce in kolesarje (v skupni 
širini 2,5 metra) in postavi
tev dveh avtobusnih postaja
lišč. Prav tako je vključevala 
ureditev vseh priključkov 
lokalnih cest, celovito uredi
tev odvodnjavanja in posta
vitev sodobne trajnostne 
ces tne razsvetljave, semafo
rizacijo križišča, postavitev 
prometne signalizacije in 
prometne opreme, zaščito 
vseh komunalnih vodov in 
zamenjavo vodovodnih cevi. 
Obnovo je izvajala Direkcija 
RS za infrastrukturo, zaradi 
slabih vremenskih razmer v 
aprilu in maju pa so pogod
beni rok podaljšali do konca 
oktobra. V času obnove je 
bilo med vozniki kar precej 
slabe volje zaradi udarnih 

jam in zastojev, pred dokon
čanjem pa so številni, tudi 
loški svetniki opozarjali, da 
širina kolesarske steze in 
robniki niso primerni. Kot 
pojasnjujejo odgovorni, je 
nova kolesarska steza izve
dena skladno z recenzira
nim projektom in obstoječo 
področno zakonodajo, pro
jektne rešitve pa so bile 

usklajene tako s Krajevno 
skupnostjo Godešič kot tudi 
z Občino Škofja Loka. Izve
dena dela je pregledala tudi 
tehnična komisija Direkcije 
RS za infrastrukturo in v 
zvezi s tem ni ugotovila ne
pravilnosti. 
Sicer pa je glavni investitor 
projekta obnove državne ce
ste Direkcija Republike Slo

venije za infrastrukturo 
(DRSI), Občina Škofja Loka 
je nastopala kot soinvestitor. 
Izbrani izvajalec gradbenih 
del je CVP, d. o. o. Pogodbe
na vrednost projekta obnove 
ces te  skupaj  znaša 
1.315.664,68 evra. Večinski 
delež DRSI je 1.229.013,48 
evra, delež Občine Škofja 
Loka pa 86.651,20 evra.

Cesta skozi Godešič 
je prenovljena
Konec oktobra so bila na državni cesti skozi Godešič vendarle končana gradbena dela, sledilo pa je še 
čiščenje gradbišča in urejanje okolice. Široki pločniki z visokimi robniki vsem niso všeč.

Skoraj 1,2 kilometra dolg odsek ceste skozi Godešič je prenovljen.

Malo drugačen 
zajtrk
Tretji petek v novembru je bil 
znova namenjen dnevu 
slovenske hrane, tudi marsikje 
v škofjeloški občini pa so 
poskrbeli za tradicionalni 
slovenski zajtrk.  

stran 3

Rokometaši 
blizu vrha
Škofjeloški rokometni 
prvoligaši igrajo odlično 
in pridno nabirajo 
prvenstvene točke.
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ŠKOFJA LOKA

Mesto bo obnovljeno
V naslednjih letih bo sredi-
šče Škofje Loko dobilo še 
lepšo podobo, k aktivnemu 
sodelovanju pri prenovi pa 
bodo na začetku prihodnje-
ga leta povabljeni tudi vsi, ki 
jih to zanima.
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GORENJA VAS - POLJANE

Šest občinskih 
nagrajencev
Ob spominu na prvo omem-
bo krajev v pisnih virih, to je 
23. novembra 973, občina 
Gorenja vas - Poljane pra-
znuje svoj občinski praznik. 
Ob tej priložnosti so podelili 
letošnja občinska priznanja.
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ŽELEZNIKI

Že več kot tisoč let
S Krekovim večerom, na ka-
terem so gostili prof. dr. Me-
toda Benedika, so v Selcih 
odprli dogajanje v okviru za-
znamovanja 1050. obletnice 
nastanka loškega gospostva, 
ki jo bodo praznovali leta 
2023.
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ŽIRI

Praznovali, romali in 
razstavljali
V Romarskem društvu 
ŠmaR Žir so v novembru za-
znamovali dvajsetletnico 
delovanja, ob tej priložnosti 
pa so odprli tudi razstavo 
ilustracij žirovske rojakinje 
Ajde Erznožnik.
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V škofjeloški 
občini se pripravljajo na pra
znične decembrske dni, saj 
je mesto z okolico že okraše
no, ta petek pa se bodo pri
žgale tudi praznične lučke.
Občina Škofja Loka je skupaj 
z Zavodom 973 začela načr
tovati praznične decembrske 
prireditve, ki vsako leto pote
kajo pod znamko Loka v sne
gu. "Pri tem smo se povezali 
z Razvojno agencijo Sora in 
Turističnim druš tvom Ško
fja Loka ter zasnovali pester 
program prazničnega doga
janja. Pripravili smo številne 
zanimive koncerte, delavni
ce, adventni sejem in tradici
onalne sejemske prireditve, 
ki pa jih zaradi trenutne ne
ugodne zdravstvene situacije 
in omejitev, ki veljajo za pri
rejanje kulturnih in sejem
skih prireditev, še nismo do
končno potrdili," pravijo od

govorni in pojasnjujejo, da 
so skupaj z Zavodom za 
šport načrtovali tudi postavi
tev Mes tnega drsališča na 
Trgu pod gradom. Odprtje je 
bilo predvideno v začetku de
cembra, vendar so ga zaradi 
zdrav stvene situacije zača
sno zamaknili v sredino me
seca. 
Odločitev o dejanski izvedbi 
bo tako sprejeta v naslednjih 
dneh. "Naša velika želja je, 
da drsališče ne bi bilo le pro
stor rekreacije, ampak prije
ten prostor z dodatno go
stinsko ponudbo in praznič
nimi prireditvami, ki bi v 
mesto privabil tudi širši 
krog ljudi. Vse to pa za zdaj, 
ob trenutno veljavnih omeji
tvah zbiranja, žal ne bi bilo 
mogoče," tudi pojasnjujejo 
na škofjeloški občini in do
dajajo, da bodo spored prire
ditev javno objavili takoj, ko 
bo znano, ali je njihova iz
vedba možna.

Mesto bo praznično 
okrašeno
V starem mestnem jedru Škofje Loke in okolici 
so prejšnji teden začeli nameščati praznično 
okrasitev, lučke pa bodo prižgali 3. decembra. 

Prejšnji teden so začeli praznično okraševati mesto. 
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Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 30. novembra 2021

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

UREDNICA
Vilma Stanovnik

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

OGLAS NO TR ŽE NJE
Ma te ja Žvi žaj, 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si

Lo ški glas, št. 11/let nik X, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 95, ki je iz šel 30. novembra 2021.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Tiskarsko središče d. o. o. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka je bila z dvema projek-
toma za področje nepremič-
ne kulturne dediščine uspe-
šna na razpisu ministrstva 
za kulturo. Tako so dobili 
zagotovljen denar za sofi-
nanciranje obnovitvenih del 
Kamnitega mostu z obnovo 
kipa v skupni višini nekaj 
manj kot 57 tisoč evrov ter za 
restavratorska dela na spo-
meniku Marijino oziroma 
kužno znamenje na Me-
stnem trgu v skupni višini 
nekaj več kot 17 tisoč evrov.
Na Marijinem znamenju so 
že opravili restavratorsko-
-konservatorska dela. Potreb-
na je bila sanacija podstavka, 
stebrov, kapitela, figur, po-
zlačenih elementov, prav 
tako pa tudi obnova stopnic 
podesta ter kovinske ograje. 
Poleg tega so odstranili ma-
deže in druge nečistoče.
Začela pa se je tudi obnova 
Kamnitega mosta, ki je bil 
zgrajen v sredini 14. stoletja 
in je najstarejši kamniti 
most v Sloveniji. Lani je bil 
že izveden pilotni primer 
konservatorsko-restavrator-
skih del, hkrati pa je bil iz-
delan zelo natančen popis 
potrebnih del z oceno stro-
škov. Projekt obnove vklju-
čuje celovito obnovo po po-
sameznih sklopih: obnovo 

kamnite ločne konstrukcije, 
obnovo betonskega hodnika 
za pešce, obnovo kovane 
ograje in zamenjavo dotraja-
ne kopije skulpture oziroma 
kipa Janeza Nepomuka z 
novo. 
Sicer pa je že konec leta 
2012 Občina Škofja Loka ob-
javila javni natečaj za uredi-
tev odprtih javnih površin 
starega mestnega jedra ter 
ureditev obrežja obeh Sor, 
na katerem je prvonagraje-
no natečajno rešitev pripra-
vil arhitekturni biro Ravni-

kar Potokar. Izbrani arhitek-
turni biro je nato naredil iz-
vedbeni arhitekturni načrt 
in v letu 2014 so uspešno 
izvedli celovito funkcional-
no in urbanistično prenovo 
Blaževe ulice ter Cankarje-
vega trga s povezavo do Spo-
dnjega trga. Leta 2017 je sle-
dila celovita prenova Trga 
pod gradom in ureditev te-
matskega otroškega igrišča 
Zamorc. 
Konec oktobra je družba Ar-
hej na Mestnem trgu poskr-
bela za predhodne arheolo-

ške raziskave. Tudi te razi-
skave so bile del aktivnosti 
za projektiranje celovite ob-
nove Mestnega trga. Trenu-
tno namreč poteka faza iz-
delave idejne zasnove za 
projektiranje celovite obno-
ve Mestnega trga in Klobo-
vsove ulice z urejenimi na-
vezavami na sosednja ob-
močja mesta, prav tako pa 
potekajo aktivnosti, da bodo 
v začetku januarja lahko 
predstavili idejno zasnovo, o 
kateri bo nato potekala tudi 
javna razprava. 

Mesto bo obnovljeno
V naslednjih letih bo središče Škofje Loko dobilo še lepšo podobo, k aktivnemu sodelovanju pri 
prenovi pa bodo na začetku prihodnjega leta povabljeni tudi vsi, ki jih to zanima.

Marijino znamenje je prenovljeno, celovita obnova Mestnega trga pa bo potekala v 
naslednjih letih.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Ob svetovnem 
dnevu sladkorne bolezni, ki 
ga zaznamujemo 14. no-
vembra, je bil Kamniti most 
tri dni obarvan v modro bar-
vo. Občina Škofja Loka je 
ozaveščevalno akcijo pripra-
vila skupaj z Društvom dia-
betikov Škofja Loka in Gim-
nazijo Škofja Loka, kjer že 
vrsto let uspešno sodelujejo 
na tekmovanju v znanju o 
sladkorni bolezni. 
Trenutno že skoraj pol mili-
jarde ljudi po svetu živi s to 
boleznijo. Veliko vlogo pri 
njihovem zdravljenju je 
imela iznajdba inzulina, od 
katere letos mineva sto let. 
Ta je za osebe s sladkorno 
boleznijo pomenila veliko 
prelomnico pri zdravljenju 
in jim je omogočila prežive-
tje in kvalitetnejše življenje. 
Tema svetovnega dneva dia-
betesa v letih 2021 do 2023 
je dostop do oskrbe osebam 
s sladkorno boleznijo. Mili-
joni ljudi s sladkorno bole-
znijo po vsem svetu namreč 

nimajo dostopa do oskrbe, 
čeprav potrebujejo stalno 
oskrbo in podporo, da bi ob-
vladali svoje stanje in se izo-
gnili zapletom.
"Živimo v izjemno težkih 
časih, v katerih se ljudje s 
sladkorno boleznijo sreču-
jejo še z dodatnim zdra-
vstvenim tveganjem. Žal 
smo ugotovili, da so lahko 
ljudje, ki živijo s sladkorno 
boleznijo, bolj dovzetni za 
najhujše zaplete pri covi-
du-19. Dokazi kažejo, da je 

smrtnih primerov precej 
več pri ljudeh s pridruženi-
mi zdravstvenimi težavami, 
kakršna je sladkorna bole-
zen. To še posebej velja za 
starejše in kadar sladkorna 
bolezen ni pod nadzorom. 
Strinjamo se z mnogimi, ki 
pravijo, da lahko sedanje 
razmere v prihodnjih letih 
povzročijo povečanje zaple-
tov zaradi sladkorne bole-
zni. Poleg tega nas mora 
skrbeti, da bo pandemija 
preusmerila vire in pozor-

nost na nalezljive bolezni v 
škodo vseh nenalezljivih 
bolezni, vključno s sladkor-
no boleznijo," poudarjajo 
pri Mednarodni zvezi za 
sladkorno bolezen.
Z letošnjimi osvetlitvami so 
se pri Zvezi društev diabeti-
kov Slovenije poklonili tudi 
svojemu dolgoletnemu čla-
nu in podpredsedniku, ki je 
skrbel za ta projekt, Alojzu 
Rudolfu. Ta je zaradi covi-
da-19 letos namreč izgubil 
bitko za življenje.

Kamniti most v modrem
Kamniti most, ki je najstarejši ohranjeni most na Slovenskem, je bil ob svetovnem dnevu sladkorne 
bolezni osvetljen z modro barvo. Letos je sto let od iznajdbe inzulina.

Kamniti most je bil sredi novembra tri dni osvetljen z modro barvo.

V zadnjih dveh letih smo vsi 
skupaj na težki preizkušnji, 
saj naša življenja zaznamuje 
zdravstvena situacija, zato 
prav vsak od nas živi druga-
če. Statistika, ki smo ji priča 
v zadnjem času, ni spodbu-
dna, kljub temu ali ravno 
zato pa se moramo vsak v 
svojem krogu ljubih nam 
ljudi potruditi in širiti opti-
mizem, in ne sovražnosti. 
Vsakodnevno spremljam 
številke in njihovo hitro po-
večevanje – rast aktivno oku-
ženih s koronavirusom v 
Škofji Loki je v novembru 
večkrat zelo narastla. Še 
manj sem zadovoljen ob šir-
jenju in branju neprijaznih, 
celo sovražnih objav povsod 
naokrog, v še večji meri pa 
na družbenih omrežjih. Ni 
lahko, vendar je tako še tež-
je. Vse skupaj pozivam k str-
pnosti, saj širjenje slabe 
energije in napadanje ne 
pomaga nikomur.
Žal izpostavljena statistika 
pomeni, da bo marsikdo od 
naših prijateljev, sosedov in 
sorodnikov potreboval 
zdravniško pomoč. Lahko se 
zahvalimo prav vsakemu po-
samezniku in posameznici 
v zdravstvu, kjer se vsak dan 
trudijo, da je pomoč kljub 
težki situaciji vsakomur do-
stopna in maksimalna. 
Mi vsi skupaj lahko poma-
gamo. Na vsakem koraku se 
obnašajmo odgovorno in 
pošteno ter trezno premisli-
mo, kaj lahko storimo, da 
nihče od naših bližnjih ne 
bo del bolniške statistike. 
Za vse nas je to čas izrednih 
preizkušenj. Čas preizkušnje 

potrpljenja in solidarnosti ter 
še mnogih drugih osnovnih 
človeških vrednot. Zdaj se 
lahko izkažemo. Širimo na-
smeh, lepo besedo in prija-
znost. Lepo vas prosim, da 
smo skupaj strpni drug do 
drugega. Saj ne vemo, kaj 
vse doživlja naš sogovornik.
Prosim vas, še posebej lepo, 
da smo prijazni in strpni 
tudi do učiteljic in učiteljev 
in vseh zaposlenih na naših 
šolah, ki se – o tem sem sto-
odstotno prepričan – le tru-
dijo delati najboljše za naše 
otroke, ter do vseh zaposle-
nih v socialnem varstvu, ki 
se trudijo za starejše – izje-
mno delo opravljajo. 
Svoje nezadovoljstvo lahko 
usmerite vame, če menite, 
da je zanj razlog. Moja funk-
cija je taka, da to moram 
sprejeti – natakarju, učitelji-
ci ali trgovki ni treba in ni 
kriv/a.
Hvala, da bomo skupaj, po-
nosno in veselo tudi po epi-
demiji sobivali v naši Loki.  

Tine Radinja, župan

Županov kotiček

Časi preizkušenj 

Tine Radinja

Škofja Loka – Občina Škofja Loka bo v sodelovanju z javnim 
podjetjem Komunala Škofja Loka in Krajevno skupnostjo 
Godešič v naselju Godešič decembra začela izvajati posku-
sno zbiranje papirja. Tako bodo vsem uporabnikom v priho-
dnjih dneh dostavili nov zabojnik z rdečim pokrovom. Ob 
tem bodo določene ekološke otoke na Godešiču ukinili in na 
vseh preostalih ekoloških otokih odstranili zabojnike za pa-
pir. S takšnim načinom zbiranja pričakujejo, da bo odpadni 
papir bolje in ustrezneje ločen in posledično tudi čistejši, z 
minimalno vsebnostjo nedovoljenih primesi.

Poskusno zbiranje papirja na Godešiču
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 
Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Škofja Loka objavljen:

J AV N I  R A Z P I S
za sofinanciranje izvajanja programov v Co-working  

centru in promocijske dejavnosti v Lokomotivi v letu 2022 
(kontakt: Irena Studen, 04/51 12 313).

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo 
na spletni strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si pod ru-
briko Razpisi. 

Datum: 30. 11. 2021

 Župan
 Tine Radinja l.r.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Projekt Tradi-
cionalni slovenski zajtrk se 
je v desetletju obstoja dobro 
zasidral v prakso vrtcev in 
osnovnih šol, zavodov za 
vzgojo in izobraževanje 
otrok in mladostnikov s po-
sebnimi potrebami ter dru-
gih institucij. Za otroke je 
postal prazničen dan, saj se 
nanj pripravljajo z raznimi 
dogodki, doživetje zajtrka pa 
nadgrajujejo z izobraževanji 
o pomenu lokalne hrane, 
zdravega načina prehranje-
vanja, obiščejo jih tudi lokal-
ni čebelarji. Na ta dan po-
strežejo tradicionalna živila 
zajtrka, kot so med, maslo, 
mleko, kruh, jabolka ali dru-
go sveže in suho sadje, pro-
jekt pa spodbuja, da po lo-
kalnih živilih posežemo vse 
leto in jih kupimo na naj-
bližji kmetiji oziroma pri 
najbližjem pridelovalcu in 
zadrugi. Ker je letošnje leto 
tudi mednarodno leto sadja 
in zelenjave, je bil še večji 
poudarek namenjen pome-
nu lokalne samooskrbe s 
sadjem in zelenjavo. 

Domača hrana je velika 
dobrina
"Tradicionalni slovenski zaj-
trk je tudi v slovenskih vrt-
cih postal tradicionalen in 
se ga vsako leto znova vese-
limo, saj se na ta dogodek 
res dobro pripravimo. Otro-
ci se sicer na splošno veseli-
jo vseh dogodkov, ki so po-
vezani z nekimi obredi, tra-
dicionalni slovenski zajtrk 
pa je povezan z zdravo hra-
no, predvsem pridelano v 
lokalnem okolju. V sloven-
skih vrtcih to zelo spoštuje-
mo, še posebno pa v našem 
okolju, kjer imamo na voljo 
ponudbo res številnih lokal-
nih pridelovalcev. To je do-
brina, ki se je moramo zave-
dati vsi, uporabo zdrave do-
mače hrane pa moramo 
spodbujati že pri najmlaj-
ših. Zato sem zelo vesela, 
ker vidim, kako strokovne 
delavke vse te informacije 

otrokom posredujejo na pri-
jeten in razumljiv način. 
Verjamem, da bodo tudi ka-
sneje, med odraščanjem in 
kot odrasli, znali posegati po 
zdravih živilih in bodo znali 
ceniti to, kar imamo v na-
šem lokalnem okolju," je ob 
letošnjem dnevu slovenske 
hrane, ki so mu tudi v Vrtcu 
Škofja Loka namenili veliko 
pozornosti, poudarila ravna-
teljica Janja Bogataj, ki je 
tudi predsednica Skupnosti 
vrtcev Slovenije.
Bogatajeva je tretji novem-
brski petek, ko zaznamuje-
mo dan slovenske hrane, z 
vodjem oddelka za družbe-
ne dejavnosti na Občini 
Škofja Loka Rokom Primo-
žičem in predstavnico Čebe-
larske zveze Slovenije in Če-
belarskega društva Škofja 
Loka Natašo Klemenčič 
Štrukelj obiskala vrtec Naj-
dihojca v Podlubniku, kjer 
so pripravili zanimiv in pou-
čen dan z igrami za vse otro-
ke, seveda pa ni manjkal niti 
tradicionalni zajtrk. V skupi-
ni Kamenčki sta ga postre-
gla Ajda in Matevž.
"Za zajtrk rada jem Linola-
do pa tudi med. Rada imam 
tudi smetano na kruhu," je 

povedala Ajda, ki je na kruh 
spretno mazala domače do-
brote. "Najraje za zajtrk jem 
med, od sadja pa imam naj-
raje grozdje, ki ga imamo 
tudi doma," je bil zgovoren 
Matevž, oba sta bila za prav 
poseben dan tudi slovesno 
oblečena. 

Otroci se radi učijo
Otroci so povedali, da so si 
pred kratkim ogledali čebel-
njak, da so bili v škofjeloški 
mlekarni in tudi da vedo, 
kako je treba speči kruh. Z 

zanimanjem so prisluhnili 
Nataši Klemenčič Štrukelj, 
ki jim je predstavila oblačila 
in delo čebelarjev pa tudi po-
membno vlogo čebel.
"Všeč mi je, ker se z dne-
vom, kot je današnji, spod-

buja prehranjevanje z lokal-
no hrano, ki je gotovo boljša 
od tiste, ki je pripeljana od 
nekod daleč. Otroci, ki vsako 
leto doživljajo ta zajtrk, 
bodo, tudi ko bodo večji, 
ozaveščeni o tem, kaj je 
zdravo jesti. Čebelarji se tru-
dimo, da jim povemo o kori-
stih medu pa tudi o tem, da 
so čebele pomembne za 
opraševanje. Povemo jim 
tudi, da čebele potrebujejo 
čisto okolje, čisto vodo, sicer 
ne bodo preživele," je pove-
dala Nataša Klemenčič Štru-

kelj ter dodala, da so v Čebe-
larskem društvu Škofja Loka 
vrtcu ob letošnjem sloven-
skem zajtrku namenili kar 
41,5 litra medu, ki so ga pri-
delali okoliški čebelarji. Prav 
tako so v vrtcih jedli domač 
črn kruh iz krušne peči s 
kmetije Pr' Martinšk iz Mar-
tinj Vrha, maslo s kmetije 
Pri Brojanu iz Dorfarij, pili 
eko seneno mleko s kmetij 
Stanislava Čemažarja s Po-
toka in Janeza Benedičiča iz 
Martinj Vrha ter jedli jabol-
ka z obrobja Pohorja.
"Na občini skušamo spod-
bujati naše javne zavode, da 
pri javnih naročilih upošte-
vajo to, da je dobro upora-
bljati lokalno pridelano hra-
no. Tudi naša Razvojna 
agencija Sora izvaja projekt, 
ki spodbuja in izobražuje 
tako ponudnike kot tiste, ki 
naročajo hrano, da je pri 
tem pametno uporabljati 
kratko dobavno verigo," je 
dodal Rok Primožič.

Malo drugačen zajtrk
Tretji petek v novembru je bil znova namenjen dnevu slovenske hrane, tudi marsikje v škofjeloški 
občini pa so poskrbeli za tradicionalni slovenski zajtrk. Z veliko zanimanja in veselja so se malce 
posebnemu zajtrku posvetili tudi najmlajši v šolah in vrtcih.

Nataša Klemenčič Štrukelj je otrokom predstavila čebelarska oblačila in povedala marsikaj 
zanimivega o čebelah in medu.

Otroci so uživali pri slovenskem zajtrku, kar sami pa so si na domači kruh spretno 
namazali maslo in med.

Hrana iz lokalnega okolja je sezonsko 
dostopnejša in vsebuje več zdravju koristnih 
snovi ter ima posledično višjo hranilno vrednost. 
Zaradi kratke verige od pridelave do zaužitja se 
lahko uporablja manj dodatkov za obstojnost 
živil, živila iz lokalnega okolja pa so 
prepoznavna po tradicionalnem, bogatem 
okusu.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V zadnjih 
dveh mesecih se je splošna 
epidemiološka situacija po-
slabšala tudi na loškem kon-
cu. Število PCR-testiranj in 
potrjenih okužb z novim 
koronavirusom se je strmo 
dvignilo. 
Zaradi slabšanja epidemio-
loške situacije je od začetka 
tega tedna pred vstopom v 
Zdravstveni dom Škofja 
Loka nujno izpolniti epide-
miološki vprašalnik. Zaradi 
izpolnjevanja vprašalnikov 
se lahko čas vstopa v zdra-
vstveni dom nekoliko po-
daljša.
"Za vse nenujne paciente, ki 
niso prebolevniki ali ceplje-
ni, torej nimajo pogoja P ali 
C, je hitri test (HAGT) pogoj 
za vstop v zdravstveni dom. 

Opravijo ga brezplačno ne-
posredno pred vstopom v 
kontejnerju na dvorišču. 
Odslej pa je obvezen tudi 
epidemiološki vprašalnik – 
tega izpolnjujejo vsi, tudi 
prebolevniki in cepljeni. Če 
odgovori kažejo na možnost 
covida, bodo usmerjeni na 
HAGT, in če bo ta pozitiven, 
bo takoj odvzet še PCR-
-bris," sporočajo iz škofjelo-
škega zdravstvenega doma.
V jesenskem obdobju je 
bilo v loškem zdravstve-
nem domu proti covidu-19 
cepljenih okoli 2500 oseb, 
pri cepljenju pa izrazito 
prevladuje zanimanje za 
tretji odmerek. 
Proti gripi je bilo do prej-
šnjega tedna cepljenih okoli 
dvesto oseb, v zadnjem času 
pa je zanimanje za to ceplje-
nje vedno večje. 

Novost je epidemiološki 
vprašalnik

Zaradi slabšanja epidemiološke situacije je od 
včeraj pred vstopom v Zdravstveni dom Škofja 
Loka nujno treba izpolniti epidemiološki vprašalnik.

Škofja Loka – Prejšnji petek je začel veljati Odlok o začasnih 
ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb 
z nalezljivo boleznijo covid-19 v upravnih zadevah. Novi od-
lok se nanaša na vlaganje vlog (tudi elektronskih), omejitev 
sodelovanja javnosti, pregledovanje dokumentov, vročanje 
ter podaljšanje določenih rokov. Na loški občini opozarjajo, 
da se vloga lahko fizično vloži pri Občini Škofja Loka le, če se 
po zakonu lahko vloži samo pri organu. Vložitev vloge je tre-
ba predhodno najaviti in se o času vložitve dogovoriti po ele-
ktronski pošti (obcina@skofjaloka.si) ali po telefonu (04/ 511 
23 00). Vloge po elektronski poti se lahko vložijo tudi brez 
varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom. V 
teh vlogah se vložnik lahko identificira z elektronskim podpi-
som, ki ni enakovreden lastnoročnemu podpisu, z uradno 
dodeljeno identifikacijsko številko ali drugim enoličnim iden-
tifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi 
Občina Škofja Loka. Vloge po elektronski poti se vložijo tako, 
da se pošljejo na naslov: obcina@skofjaloka.si. 

Potrebna je predhodna najava

Škofja Loka – Na loški občini uporabnike plačljivih parkirišč 
(Šolski center Poden, Novi svet, Štemarje, Tehnik in Nunski 
vrt) obveščajo, da je za pridobitev dovolilnice za prihodnje 
leto treba ponovno vložiti vlogo. E-vlogo najdete na občinski 
spletni strani. Podaljšanje možnosti parkiranja in uporabe 
brezkontaktnih kartic bo nadzornemu centru in redarstvu 
sporočeno takoj po prejetju vloge, dovolilnice pa bodo upo-
rabniki prejemali kasneje, glede na vrstni red oddaje vlog. 
Do takrat velja letošnja parkirna dovolilnica.

Nove vloge za plačljiva parkirišča
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V spomin na 
23. november 1918, ko je ge-
neral Maister s svojo vojsko 
razorožil nemško varnostno 
stražo ter prevzel vojaško 
oblast v Mariboru, od leta 
2005 praznujemo državni 
praznik.
General Rudolf Maister je s 
svojimi borci ob koncu prve 
svetovne vojne, po razpadu 
avstro-ogrske monarhije, 
dosegel, da je velik del slo-
venskega narodnostnega in 
govornega območja Štajer-
ske in Koroške prišel pod 
slovensko oziroma jugoslo-
vansko upravo. Bil je tudi 
pesnik, slikar in velik ljubi-
telj knjig.

Tako o generalu Maistru kot 
njegovih borcih je prejšnji 
teden v Sokolskem domu 
potekal zanimiv Blaznikov 
večer, ki so ga v Muzejskem 
društvu Škofja Loka naslovi-
li Maistrovi borci s Škofjelo-
škega, pripravili pa so ga 
skupaj z Domoljubnim dru-
štvom general Rudolf Mai-
ster Žiri. 
"Namen današnje okrogle 
mize je osvetliti dogodke iz-
pred sto in nekaj let ter vlo-
go in pomen prve slovenske 
vojske, ki je opravila svojo 
domoljubno dolžnost. Ni jih 
bilo malo, ki so se klicu dol-
žnosti odzvali tudi v naših 
krajih. Domoljubno društvo 
general Rudolf Maister Žiri 
že nekaj let, tako kot tudi 

druga društva, združena 
pod okriljem Zveze društev 
general Maister, zbira in 
skrbno beleži podatke o Ma-
istrovih borcih. Raziskova-
nje želijo razširiti na obmo-
čje celotne nekdanje škofje-
loške občine in rešiti pozabe 
imena in zgodbe tistih, ki so 
sledili pozivu generala Mai-
stra," je poudarila predse-
dnica Muzejskega društva 
Škofja Loka Helena Janežič.
Zbrani v Sokolskem domu, 
kjer poteka tudi razstava z 
naslovom Žirovci v bojih za 
slovensko severno mejo 
1918–1919 in general Mai-
ster, so lahko prisluhnili za-
nimivim zgodovinskim dej-
stvom, ki jih je predstavil 
zgodovinar in izjemen po-

znavalec za slovenski narod 
pomembnega časa major 
Zvezdan Marković. Ustano-
vitelj, sedaj pa častni predse-
dnik Zveze društev General 
Maister Milan Lovrenčič, ki 
je tudi sin Maistrovega bor-
ca, pa je opisal prizadevanja, 

da časi in zasluge Maistrovih 
borcev ne bi šli v pozabo. 
Podpredsednik Domoljubne-
ga društva general Rudolf 
Maister Žiri Anton Bogataj je 
pri vzrokih, ki ga vodijo pri 
raziskovanju takratnih časov 
in Maistrovih borcev s Ško-
fjeloškega, poudaril pred-

vsem domoljubnost. "Naj 
sedanje generacije izvedo o 
tem, saj do sedaj ni bilo dosti 
povedano. Sedanji mladi ge-
neraciji naj bo to vzor pri 
spoštovanju naše domovine, 
ki smo jo potem dočakali se-
dem desetletij kasneje," je 

poudaril Anton Bogataj in 
dodal, da brez pomoči različ-
nih domačinov ter potomcev 
in sorodnikov borcev ter se-
veda zgodovinskega arhiva 
pri zbiranju podatkov ne bi 
šlo. Predstavil je tudi nekate-
re Maistrove borce: Janeza 
Dolinarja, Janeza Galičiča, 

Jožeta Jesenka, Aleša Justina, 
Gregorja Miklavčiča, Jurija 
Oblaka, Franca Potočnika, 
Leopolda Prostorja, Andreja 
Šifrerja in Cirila Šubica.
Predsednik Domoljubnega 
društva general Rudolf Ma-
ister Žiri Janez Jereb je 
spregovoril o življenju in 
usodi Franca Mlakarja in 
Matevža Jereba, zbrane na 
torkovem večeru pa tudi vse 
druge pa je pozval, naj po-
magajo pri zbiranju podat-
kov o Maistrovih borcih iz 
Škofje Loke in okolice, ki se 
je že začelo. "Raziskavo, ki 
smo jo opravili v Žireh, kjer 
smo ugotovili, da je bilo 42 
Maistrovih borcev, in v Go-
renji vasi, kjer smo ugotovi-
li, da je bilo 52 Maistrovih 
borcev, želimo opraviti tudi 
v Škofji Loki, " je pojasnil 
Janez Jereb.

Najpomembnejše je domoljubje
Muzejsko društvo Škofja Loka in Domoljubno društvo general Rudolf Maister Žiri sta na praznik Rudolfa Maistra pripravila Blaznikov večer o Maistrovih 
borcih s Škofjeloškega, hkrati pa so v Sokolskem domu odprli tudi zanimivo razstavo.

Na zanimivem Blaznikovem večeru so sodelovali Anton Bogataj, Zvezdan Marković, Milan 
Lovrenčič in Janez Jereb. / Foto: Tina Dokl

V Sokolskem domu so pripravili tudi razstavo z naslovom Žirovci v bojih za slovensko 
severno mejo 1918–1919 in general Maister. / Foto: Tina Dokl

Rudolf Maister s pesniškim imenom Vojanov je 
znan tudi po svojih literarnih prispevkih, ob 
Blaznikovem večeru pa jih je nekaj prebrala 
Marija Lebar.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Z željo obli-
kovati strateški načrt za ra-
zvoj Polhograjskega hri-
bovja so se sestali župan 
Občine Škofja Loka Tine 
Radinja, župan Občine Go-
renja vas - Poljane Milan 
Čadež, župan Občine Do-
brova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar in župan 
Občine Medvode Nejc 
Smole. Pridružila sta se 
jim predstavnika Razvojne 
agencije Sora direktor Ga-
šper Kleč in Barbara Gor-
nik, predstavnik Regional-
ne razvojne agencije lju-
bljanske urbane regije Ro-
man Medved, direktorica 

JZ Polhograjska graščina 
Nina Slana in predstavnica 
Občine Dobrova - Polhov 
Gradec Helena Čuk.
Polhograjsko hribovje, v ka-
terem so številne priljublje-
ne pohodniške točke, kot so 
Grmada, Tošč, Pasja ravan, 
Jakob, Osolnik in druge, se 
razteza čez občine Dobrova 
- Polhov Gradec, Medvode, 
Gorenja vas - Poljane in 
Škofja Loka. Ideja o sku-
pnem razvoju območja, ki bi 
povezala vse štiri občine, je 
prisotna že nekaj časa. 
Tokratno srečanje je pome-
nilo korak k oblikovanju 
skupnega projekta, kot je 
poudaril Gašper Kleč, pa je 
to priložnost, da občine zač-

nejo ustvarjati skupno zgod-
bo in območje začnejo načr-
tovano razvijati. 
Polhograjsko hribovje je na-
merč zelo zanimivo, saj s 
svojimi številnimi pohodni-
škimi in kolesarskimi potmi 
ponuja veliko možnosti za 
rekreacijo, tako domačim 
obiskovalcem kot tudi ti-
stim, ki prihajajo iz sose-
dnjih občin. Prav tako ob-
močje izkazuje bogato biot-
sko raznovrstnost, ki jo do-
polnjuje obsežna naravna in 
kulturna dediščina ter pone-
kod že dobro razvita turistič-
na ponudba. 
Trenutno vsaka občina sa-
mostojno usmerja razvoj 
območja. Župani so zato 

uvodni sestanek namenili 
predvsem pogovoru o tem, 
kako se lotiti skupnega ra-
zvoja in kako pri tem plo-
dno sodelovati. Pri tem se 
bo treba lotiti tudi nekate-
rih perečih težav, kot je na 
primer pomanjkanje ustre-
zne infrastrukture, pred-
vsem parkirišč.
S projektom bi se lahko po-
tegoval tudi za sredstva v 
okviru prihajajočega javne-
ga razpisa sodelovanja lo-
kalnih akcijskih skupin, saj 
je Polhograjsko hribovje 
razdeljeno med tri lokalne 
akcijske skupine – LAS Bar-
je z zaledjem, LAS Za me-
sto in vas in LAS loškega 
pogorja.

Za načrten razvoj 
Polhograjskega hribovja
Pred kratkim so se sestali župani in predstavniki štirih občin, ki si želijo oblikovati strateški načrt 
za razvoj Polhograjskega hribovja.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V dneh, ko je 
v Glasgowu na Škotskem 
potekala mednarodna pod-
nebna konferenca, so na 
Mestnem trgu v Škofji Loki 
na ogled postavili zelo aktu-
alno ambientalno razstavo z 
naslovom Na vroči strani 
Alp. Razstava govori o življe-
nju v času podnebnih spre-
memb, ki jih bomo občutili 
tudi pri nas, če ne bomo hi-
tro in odločno zmanjšali iz-
pustov toplogrednih plinov. 

Njen poglavitni namen je vi-
zualno zelo nazorno prika-
zati, da podnebne spremem-
be predstavljajo resno gro-
žnjo življenju, kot ga pozna-
mo danes, a da hkrati še ni 
vse izgubljeno: še vedno na-
mreč lahko ublažimo pod-
nebno krizo in se taki priho-
dnosti izognemo!
Občina Škofja Loka je raz-
stavo pripravila skupaj z 
Umanotero, Slovensko fun-
dacijo za trajnostni razvoj. 
Ogledati si jo je moč še do 
15. decembra.

Na vroči strani Alp

Na Mestnem trgu je na ogled ambientalna razstava o 
življenju v času podnebnih sprememb.
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

JAVNI POZIV
o razgrnitvi podatkov za zazidana in nezazidana stavbna 
zemljišča za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi 
z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 

območju občine Škofja Loka za leto 2022.

Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nado
mestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Škofja Loka 
za leto 2022. Razgrnitev podatkov bo potekala od 1. 12. 2021 
do 31. 12. 2021.

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zem
ljišča lahko podatke za lastne nepremičnine preverijo po tele
fonu na številki 04 511 23 06, in sicer od 6. 12. do 17. 12. 2021, 
v času uradnih ur.

Zavezanci spremembe sporočajo Občini Škofja Loka s pisno in 
podpisano vlogo. Vlogi je treba priložiti dokazila. Vloga se 
lahko do izteka javne razgrnitve, tj. do 31. 12. 2021, vloži 
na način:
  s poštno pošiljko na naslov Občina Škofja Loka,  

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ali 
  z vložitvijo v poštni nabiralnik Občine Škofja Loka,  

Mestni trg 15, Škofja Loka ali
  po epošti na naslov nusz@skofjaloka.si 

Vloga je lahko prosto napisana. Obrazec vloge je na voljo na 
spletni strani Občine Škofja Loka na naslovu www.skofjaloka.si.

Datum: 12. 11. 2021

 Župan
 Tine Radinja l.r.

Mateja Rant

Škofja Loka – Letošnji nate-
čaj, na katerem so pod po-
kroviteljstvom Lions kluba 
Škofja Loka sodelovali tudi 
učenci s Škofjeloškega, so 
pripravili pod naslovom Vsi 
smo povezani. Skupaj so 
prejeli 111 risb, v katere so 

svoja razmišljanja na izbra-
no temo prelili učenci OŠ 
Ivana Groharja, OŠ Cvetka 
Golarja, OŠ Škofja Loka-Me-
sto, OŠ Poljane in OŠ Žele-
zniki.
Izbrane plakate, ki so nastali 
v okviru natečaja, si je bilo v 
novembru mogoče ogledati 
na razstavi v Sokolskem 
domu v Škofji Loki. Najbolj-
ših šest plakatov bodo oceni-
li še na nivoju distriktov in 
na koncu enega posredovali 

na mednarodni izbor v tuji-
ni, je razložila koordinator-
ka natečaja Plakat miru v 
Lions klubu Škofja Loka Sil-
va Košnjek. Z natečajem, ki 
so ga letos na svetovni ravni 
pripravili 34. leto zapored, 
vsako leto otroke v starosti 
od 11 do 13 let želijo spodbu-
diti k razmišljanju o življe-

nju, miru na svetu, priho-
dnosti, ljubezni in medse-
bojnem razumevanju. Ko-
misija, ki so jo sestavljali 
Anja Fabiani, Vida Kejžar, 
Miha Sarnavsky in Jure Kr-
vina je imela po besedah Sil-
ve Košnjek tako kot vsako 
leto težko delo izmed vseh 
plakatov izbrati po enega z 
vsake šole oziroma z OŠ 
Cvetka Golarja dva plakata, 
ki jih bodo poslali na drugo-
stopenjsko ocenjevanje. Od-

ločili so se za plakate Lane 
Jeram z OŠ Železniki, Jure-
ta Križaja in Urbana Kalana 
z OŠ Cvetka Golarja, Simo-

ne Fojkar z OŠ Poljane, 
Zoje Fortin z OŠ Ivana Gro-
harja in Brine Mravinec z 
OŠ Škofja Loka-Mesto.

Risbe s sporočilom miru
Na letošnjem mednarodnem likovnem natečaju Plakat miru je sodelovalo tudi pet šol s Škofjeloškega.

Razstavo risb z natečaja Plakat miru si je bilo v novembru 
mogoče ogledati v Sokolskem domu. 

Nina Fehter

Škofja Loka – Od začetka le-
tošnjega leta ima škofjeloški 
sodelavni (coworking) cen-
ter Lokomotiva novo domo-
vanje, preselil se je namreč v 
prenovljene prostore na 
Spodnjem trgu 40. O tem in 
še čem je spregovoril Era-
zem Simon Paravinja, koor-
dinator Lokomotive.

Povejte nam več o novih 
prostorih Lokomotive.
Gre za skupnostne delovne 
prostore, kjer trenutno lahko 

deluje do deset uporabnikov. 
Souporabljajo tiskalnik in pi-
sarniški pribor (spenjač, lu-
knjač, arhivski regali, svinč-
niki, lepila …). Na voljo imajo 
manjši prostor, ki je name-
njen druženju ob skodelici 
čaja, malici ali močni turški 
kavi. Prav tako si uporabniki 
delijo manjšo kuhinjo z grel-
no ploščo, hladilnikom, mi-
krovalovno pečico.

Kljub vsemu pa namen naj-
brž ostaja isti?
Seveda. Sicer smo se odlo-
čili, da bo nova Lokomotiva 

temeljila na skupnih delov-
nih prostorih ter da tokrat 
ne bo na voljo manjših loče-
nih enot, vendar pa se s 
tem poslanstvo in namen 
Lokomotive nista spreme-
nila. Še vedno gre za to, da 
nudimo prostor in pomoč 
vsem, ki se podajajo na za-
četek podjetniške poti, kot 
tudi tistim, ki so že v po-
slovnem svetu in potrebuje-
jo zgolj primeren prostor za 
delo.

Zanima me prisotnost mla-
dih v Lokomotivi ...

Naš prostor zaznamuje ši-
rok starostni razpon, kjer 
mlajši (do 35 let) predstavlja-
jo približno polovico upo-
rabnikov, kar se mi zdi pre-
cej dober odstotek, ki pa si 
ga dolgoročno želimo še iz-
boljšati.

Kakšni tipi podjetnikov pre-
vladujejo?
Ne morem reči, da kdo pre-
vladuje, saj v prostoru delu-
jejo grafični oblikovalci, pre-
vajalci, finančni svetovalci, 
programerji, organizatorji 
ekstremnih športnih odprav 
in še kaj bi se našlo. Na dru-
gi strani je tudi nekaj posa-
meznikov, ki prostor upora-
bljajo za t. i. delo od doma.
 
Kaj nam bo prineslo leto 
2022?
Upam, da čim manj korona-
krize, čeprav lahko povem, 
da se je ravno v tem času 
povpraševanje po najemu 
delovnega prostora še pove-
čalo, saj se je veliko dela pre-
selilo v domače okolje, ki pa 
v večini primerov ni ravno 
najbolj produktivno oziro-
ma prostori mogoče niti 
niso primerni za tovrstno 
delo. Upamo, da bomo v na-
slednjih letih pridobili še 
drugo krilo stavbe in s tem 
prostor za nove uporabnike 
oziroma dejavnosti Loko-
motive. 

Lokomotiva na Lontrgu
Letos se je škofjeloški sodelavni center Lokomotiva preselil v prenovljene prostore na Spodnjem trgu.

Sestanek za projekt Počas na svoje v družabnem prostoru Lokomotive / Foto: Iva Lukan

Zminec – Zaradi sanacije odseka ceste na območju Dolgih 
travnikov trenutno velja delna zapora državne ceste. Dela 
bodo predvidoma potekala do 25. marca 2022. Izvajalci pro-
sijo za razumevanje.

Delna zapora ceste na Dolgih travnikih

Škofja Loka – Te dni se zaključuje obnova vstopnega dela 
dvorišča in dostopne poti na Loškem gradu, ki se je začela 
sredi meseca. Povozna površina dostopne poti ter parkiri-
šča bo izvedena v peščenem nasutju. To je podlaga iz me-
šanice brušenih kamnov in veziva. Peščena površina je vo-
dopropustna, vzdržlijva in ne drsi. Tovrstna peščena površi-
na deluje tudi kot zadrževalnik in filter meteornih voda. Le 
južni dostop skozi grajska vrata in neposredni dostop na 
grajsko dvorišče bosta urejena v štokanem betonu, mulde 
pa bodo izvedene iz celih mačjih glav, pri čemer bodo upo-
rabljeni lokalni prodniki iz reke Sore. Pogodbena vrednost 
izvedbe prenove z vključenim DDV znaša nekaj več kot 47 
tisoč evrov, izvajalec gradbenih del je podjetje Euro grad.

Obnova dvorišča in poti na Loškem gradu

Suha – Pred kratkim so na Suhi nasadili tri nove lipe. Še prej 
so strokovnjaki odstranili preostali dve drevesi in vse tri pa-
nje ter celostno uredili rastišča znotraj otoka in okoli kapeli-
ce. Odstranjen les bo živel naprej v delih loških umetnikov. 
Prav vaščan Suhe umetnik Tomaž Hostnik je zainteresiran 
za ustvarjanje z njim. 

Nadomestne lipe na Suhi 
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Škofja Loka – V zadnjih dveh tednih je potekala obnova in 
asfaltiranje parkirišča Štemarje nasproti avtobusne postaje, 
prav tako so urejali prostor in cesto pred knjižnico. Od mi-
nulega petka sta cesta in parkirišče spet odprta.

Obnovili so cesto in parkirišče 

Z natečajem, ki so ga letos na svetovni ravni 
pripravili 34. leto zapored, vsako leto otroke v 
starosti od 11 do 13 let želijo spodbuditi k 
razmišljanju o življenju, miru na svetu, 
prihodnosti, ljubezni in medsebojnem 
razumevanju.
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Mateja Rant

Poljane – Na občini so se od-
ločili, da bodo fresko Iveta 
Šubica Poljanska vstaja z 
opuščene Mercatorjeve trgo-
vine v središču Poljan, ki je 
predvidena za rušenje, pre-
stavili na novo lokacijo. V 
soglasju z Zavodom za var-
stvo kulturne dediščine so 
novo mesto zanjo našli pri 
spomeniku NOB, ki ga bodo 
za ta namen posebej preure-
dili, je razložila Jana Oblak z 
Občine Gorenja vas - Polja-
ne. Freska je nastala ob štiri-
desetletnici poljanske vstaje 
in so jo na sedanjem mestu 
odkrili leta 1981.
Po besedah Jane Oblak so za 
prestavitev in preureditev 
spomenika izvedli obsežna 
usklajevanja z Zavodom za 
varstvo kulturne dediščine 
in pridobili vsa potrebna so-
glasja za prestavitev freske, 
ki so vsebovala tudi obsežna 
priporočila in navodila za iz-
vedbo prestavitve. "Na obči-
ni želimo k ohranjanju dedi-
ščine pristopiti s kar najve-

čjo skrbnostjo, saj želimo 
varovati umetniške stvaritve 
domačih krajev ter spoštova-
ti drugačnost in različnost 
zgodovinskih obdobij, ki so 
jih doživeli pretekli rodovi 
prebivalcev Poljanske doli-

ne," je pojasnila Jana Oblak 
in dodala, da pri tem želijo 
slediti zgodbi, ki "presega 
zgolj varovanje kulturne de-
diščine in ustvarja prilo-
žnost za zgleden pristop k 
spoštovanju različnih nazo-

rov in izročil raznolikih zgo-
dovinskih obdobij, iz katere 
bi se naši potomci učili žive-
ti v miru in sožitju, ki nikoli 
ne ruši, pač pa povezuje v 
dobrobit celotne skupnosti". 
Z največjo mero skrbnosti 
so se zato lotili tudi prestavi-
tve freske Poljanska vstaja, 
ki so jo najprej ustrezno utr-
dili in zaščitili pred morebi-
tnimi poškodbami, sledila 
pa je dolgotrajna in temelji-
ta utrditev zaledne stene fre-
ske. Ta čas odstranjujejo 
obodni pas zidu okoli fre-
ske, sočasno pa izdelujejo 
novo obodno nosilno vez iz 
betona, ki bo omogočila pre-
mestitev freske.
V središču Poljan so pred 
časom zaključili tudi arheo-
loške raziskave na severnem 
delu arheološkega najdišča 
baročne cerkve, kjer so bili 
odkopani vsi grobovi ob 
nekdanji baročni cerkvi. 
Skupno so našli 193 grobov, 
odkrili pa so tudi ostaline ro-
manskega zidu iz 11. stoletja 
in ostanke petsto let stare 
gotske cerkve.

Za fresko Iveta Šubica 
našli novo lokacijo
V sklopu ureditve vaškega jedra Poljan so na občini predvideli tudi prestavitev freske z dotrajanega 
poslovnega objekta Mercatorja k spomeniku NOB, ki ga bodo za ta namen posebej preuredili.

Fresko Iveta Šubica Poljanska vstaja pripravljajo za 
prestavitev na novo lokacijo. / Foto: Jure Ferlan

Mateja Rant

Gorenja vas – V Domoljub-
nem društvu general Rudolf 
Maister Žiri so že pred ča-
som zbrali podatke o Žirov-
cih, ki so se z generalom 
Maistrom borili za našo se-
verno mejo, zdaj pa so v so-
delovanju z Antonom Boga-
tajem te podatke poiskali še 
za borce iz občine Gorenja 
vas - Poljane. Predsednik 
Domoljubnega društva ge-
neral Rudolf Maister Janez 
Jereb in Anton Bogataj sta 
tako zbrala podatke o številu 
borcev ter zapisala njihov 
kratek življenjepis in opis 
gibanja na bojišču, vse sku-
paj pa opremila še s slikov-
nim materialom. Vse to sta 
prikazala na okrog tridese-
tih predstavitvenih tablah, ki 
so bile novembra na ogled 
tudi v Gorenji vasi.
"V javnosti so še vedno živi 
spomini na stoto obletnico 
organizirane vojaške akcije 
pod vodstvom generala Ru-
dolfa Maistra, ki je z malošte-
vilno slovensko vojsko 23. 
novembra 1918 razorožil 
nemško vojaško stražo v Ma-
riboru. To je pomenilo zače-

tek konca nemške prevlade 
nad velikim delom sloven-
skega ozemlja," je spomin na 
dogodke pred stotimi leti 
obudil Bogataj in dodal, da so 
bili prva slovenska vojska, ki 
je opravila svojo domoljubno 
dolžnost, a je po sklepu ple-
biscitne komisije morala za-
pustiti pridobljeno ozemlje 
in se vrniti domov. Na obmo-
čju občine Gorenja vas - Po-
ljane so po Bogatajevih bese-
dah doslej ugotovili 52 Mai-

strovih borcev, od tega jih je 
dvanajst iz Krajevne skupno-
sti (KS) Gorenja vas, enajst iz 
KS Poljane, po deset iz KS 
Javorje in KS Sovodenj, šest 
iz KS Lučine in trije iz KS 
Trebija. "Od januarja do kon-
ca marca lani sva z Janezom 
Jerebom obiskala vse naslo-
ve, ki so bili navedeni ob 
imenih omenjenih borcev, in 
govorila z njihovimi potom-
ci. Podatke sva preverjala še v 
knjigi Življenje na Lučin-

skem skozi stoletja Toneta 
Koširja in sovodenjski knjigi 
Moj kraj skozi čas." Kot je 
poudaril, so jima bili mnogi 
potomci hvaležni, da se je 
nekdo spomnil teh mož, ki 
so bili dolgo časa pahnjeni v 
pozabo. Šele leta 1968 so po 
njegovih besedah sprejeli re-
publiški zakon o borcih za 
severno mejo 1918/19, ki je 
"z veliko zamudo in počasi 
priznaval udeležencem dol-
žno pozornost in spoštova-
nje". V samostojni Sloveniji 
je oživel spomin na njihovo 
domoljubno ravnanje in od 
leta 2005 praznujemo dan 
Rudolfa Maistra.
Člani društva so opravljeno 
delo poleti predstavili na 
razstavah na Sovodnju, v Ja-
vorjah in Lučinah, ob občin-
skem prazniku, ki sovpada s 
praznovanjem dneva Rudol-
fa Maistra, pa tudi v Gorenji 
vasi, kjer so še posebej pred-
stavili borce iz te krajevne 
skupnosti. Prihodnje leto 
načrtujejo še postavitev raz-
stave v Poljanah, dogovarja-
jo pa se tudi z osnovno šolo 
v Gorenji vasi, kjer bi razsta-
vo želeli vključiti tudi v učni 
načrt, je razložil Bogataj.

O borcih za severno mejo
Na razstavi v Sokolskem domu konec novembra so obudili spomin na generala Rudolfa Maistra in 
njegove soborce iz Poljanske doline, ki so ob koncu prve svetovne vojne branili slovensko mejo na 
Koroškem in Štajerskem. 

Na razstavi v Gorenji vasi so posebej predstavili borce za 
severno mejo iz gorenjevaške občine, med njimi tudi 
Jakoba Bizjaka in Jožeta Bogataja. / Foto: Jure Ferlan

Gorenja vas – V Zdravstveni postaji Gorenja vas bo že jutri, 1. 
decembra, znova mogoče izkoristiti priložnost za cepljenje 
proti covidu-19 na odprtem cepljenju, ki bo brez predhodne 
najave potekalo med 14. in 17. uro. Ob tem so iz zdravstvene-
ga doma posebej sporočili, da je cepiva na voljo dovolj, zato 
predčasno prihajanje ni potrebno. Odprta cepljenja bodo v 
decembru organizirali še 6., 15. in 22. decembra med 14. in 
16. uro. Na voljo bo cepivo proizvajalca Pfizer. Cepljenje je 
namenjeno osebam, starim 12 let in več, ki se cepijo s prvim 
odmerkom, drugim odmerkom, če je minilo vsaj tri tedne od 
prvega odmerka, in s tretjim odmerkom, ki ga priporočajo 
zlasti starejšim od sedemdeset let in bolj ogroženim osebam, 
na voljo pa je tudi vsem drugim, ki si to želijo. "Ker si vsi že-
limo končanja epidemije in prenašanja okužbe med nami, pri 
čemer nas cepljenje preverjeno in učinkovito ščiti, velja prija-
zno povabilo k čim številnejšemu odzivu," ob tem pozivajo 
na občini in v ambulantah Koprivec, Šubic, Lah in Polhek.

Tudi v decembru odprta cepljenja

Ob spominu na prvo omem-
bo naših krajev v pisnih virih 
občina Gorenja vas - Poljane 
praznuje občinski praznik. 
Ta nas povezuje z našimi 
predniki, ki so v neštetih ro-
dovih preželi naše kraje s 
svojim trdim delom in kleno 
držo ter jih na ta način za ve-
dno zaznamovali. Smo veli-
ka in raznolika občina, a prav 
vsaka od šestih krajevnih 
skupnosti v občini, od Sovo-
dnja, Trebije, Gorenje vasi, 
Lučin in Poljan do Javorij, s 
svojim delovanjem in energi-
jo prispeva nezamenljiv de-
lež k razvoju občine. 
Dobro sodelovanje je eden od 
temeljev razvojnega preboja, 
ki ga je občina Gorenja vas - 
Poljane doživela v letih svoje-
ga obstoja. Zaradi visoke ka-
kovosti bivanja število obča-
nov konstantno narašča; da-
nes v naših krajih živi čez ti-
soč občanov več kot ob usta-
novitvi občine. Tukaj si svoj 
dom ustvarjajo številne mla-
de družine, zato najmlajšim 
vsako leto namenjamo zaje-
ten, letos celo največji kos 
proračunske pogače, ki sega 
do treh milijonov in pol 
evrov. Imamo kar pet občin-
skih središč z urejenimi vrtci 
in šolami, njihove prostore 
nenehno povečujemo in po-
sodabljamo. Velik zalogaj v 
naši občini je urejanje ce-
stnega omrežja, ki ga neutru-
dno obnavljamo, pa čeprav se 
ob tem spopadamo še s sana-
cijo plazov, predvsem pa z 
velikim obsegom, kar 380 
kilometrov. V velikem valu 
gradimo nove mostove, v do-
brem letu dni se jih bo nabra-
lo deset, od Poljan in Gorenje 
vasi do Fužin in Javorjevega 
Dola. Že desetletje skoraj 
brez predaha posodabljamo 
in gradimo vodovode, nove 
vodne vire bomo vključevali 
tudi v prihodnje. Zgrajeno 
imamo vso infrastrukturo za 
kontrolirano odvajanje in či-
ščenje odpadnih vod, zato se 
lahko spet kopamo v čistejši 
Sori, ob kateri bomo v priho-
dnjih letih postopoma oži-
vljali nekdanja kopališča. 
Ob vsem tem pa sem letos 
najbolj ponosen na po-
membno pridobitev, ki jo ob-
čini prinaša nastajajoča Hiša 

generacij v nekdanji gorenje-
vaški šoli. To je za našo obči-
no povsem nova pridobitev, 
ki bo lepšala jesen življenja 
našim starostnikom, da bodo 
lahko čim dlje ostali blizu 
svojim družinam. Ne sme-
mo pa pozabiti tudi na sko-
kovit razvoj zdravstva v obči-
ni, saj se je število ambulant 
od ustanovitve občine več kot 
podvojilo, kar je v današnjih 
časih še kako pomembno. 
Pričakujemo, da bo v priho-
dnosti skrb za naše zdravje 
še bolj stopila v ospredje, 
zato tudi razvijamo vizijo, 
kako bi v Poljanski dolini za-
gotovili nove zdravstvene 
programe. Kjer sta volja in 
trdo, pošteno delo, se na-
mreč vedno najde tudi pot.
Ker smo na tej poti skupaj, 
naj praznovanje utrdi tudi 
poti med nami, od Blegoša 
do Ermanovca, od Javorča 
do Slajke, predvsem pa pot 
od človeka do človeka. Naši 
predniki so si v prelepi Po-
ljanski dolini, ki jo kot čvrsta 
modra nit tisočletja povezu-
je zopet čista reka Sora, ve-
dno znali utreti svojo, pravo 
pot. Tej poti želimo slediti 
tudi mi, zato svoje sodelova-
nje gradimo tudi v širši regi-
ji, kjer smo vedno odprti za 
povezovanje v dobre skupne 
projekte, ki prinašajo siner-
gijo in odpirajo vrata novim 
razvojnim priložnostnim.
Vsem občankam in obča-
nom čestitam ob občin-
skem prazniku in naj pra-
znik povezuje moči sodob-
nikov za lepo prihodnost 
naših zanamcev!

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Praznik nas 
povezuje

Milan Čadež
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Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – Nem-
ški cesar Oton II. je 23. no-
vembra 973 svojemu pisarju 
narekoval darilno listino, s 
katero je tudi ozemlje Po-
ljanske doline do Hotavelj 
podelil v last škofu Abraha-
mu iz Freisinga. V spomin 
na prvo omembo krajev v 

pisnih virih si je 23. novem-
ber občina Gorenja vas - Po-
ljane izbrala za občinski pra-
znik. To je vsako leto tudi 
priložnost, da se s priznanji 
spomnijo vseh, ki so še po-
sebno zaznamovali minulo 
leto v občini.

Klub študentov  
Poljanske doline
Priznanje za petdeset let ak-
tivnega vključevanja mladih 
v skupnost je prejel Klub 
študentov Poljanske doline. 
Začetki delovanja kluba se-
gajo v leto 1971. Kot so zapi-

sali v utemeljitvi priznanja, 
je bilo osnovno vodilo kluba 
omogočiti mladim prostor 
in mesto, kjer se bo vedno 
kaj dogajalo, kjer bodo lahko 
kreativno izživeli svoje am-
bicije in znanje ter pripomo-
gli k razvoju domačega kraja 
in prepoznavnosti celotne 
Poljanske doline. V klubu se 
je tako rodila tudi ideja o 

glasbeni skupini Štedientje, 
ki v poljanskem narečju pre-
peva lastne pesmi. V klubu 
se trudijo, da se za mlade 
vedno kaj dogaja, obenem 
pa želijo biti koristni, zato 
so v času pandemije prisko-
čili na pomoč Civilni zaščiti.

Plezalno društvo Cempin
Za gojenje in predajanje 
gorniških veščin je prizna-
nje prejelo Plezalno društvo 
Cempin, ki letos praznuje 
desetletnico delovanja. 
Ustanovili so ga z name-
nom, da povežejo plezalce iz 

Poljanske in Selške doline. 
V društvu delujejo štiri sek-
cije – športnoplezalna, alpi-
nistična, gorskotekaška in 
turnosmučarska –, tako da 
so aktivni vse leto, so pouda-
rili v obrazložitvi priznanja. 
Po zaslugi Plezalnega dru-
štva Cempin, so dodali, se 
plezanje razvija tudi v Po-
ljanski dolini in so tako mla-
dim ponudili priložnost, da 
plezajo v domačem okolju. 
Pod njihovim okriljem delu-
je tudi plezalna šola za pred-
šolske in šolske otroke, v 
kateri iz leta v leto raste šte-
vilo tečajnikov.

Prostovoljno gasilsko 
društvo Hotavlje
Za požrtvovalnost in moder-
nizacijo v zadnjem desetletju 
je priznanje prejelo Prosto-
voljno gasilsko društvo Hota-
vlje. Ustanovili so ga leta 
1951 z namenom zagotavlja-
nja varnosti pred naravnimi 
in drugimi nesrečami v obči-
ni. Kot so poudarili v uteme-
ljitvi priznanja, so zlasti v 
zadnjem desetletju naredili 
velik korak naprej. Zgradili 
so nov gasilski dom, od letos 
so bogatejši za novo gasilsko 
vozilo. "Društvo je pomem-
ben steber delovanja v kra-
ju," so še poudarili in dodali, 
da nudijo vrata v svet solidar-

nosti in so pomemben člen 
povezovanja v kraju. "Dru-
štvo je pomembno prispeva-
lo k razvoju, razvija talente, 
spodbuja delovne navade in 
krepi čut za sočloveka."

Turistično društvo  
Stari vrh
Za petdeset let promocije 
Starega vrha in krajev pod 
njim je priznanje prejelo Tu-
ristično društvo Stari vrh. 
Turizem pod Starim vrhom 
ima korenine v sedemdese-
tih letih prejšnjega stoletja, 
ko so tamkajšnje kmetije v 
prihodu smučarjev in turi-
stov, ki so prihajali preživljat 
prosti čas v naravi, proč od 

mestnega vrveža, prepoznale 
priložnost za dodatno dejav-
nost in zaslužek. Na pobudo 
tedanjega škofjeloškega žu-
pana Zdravka Krvine so se 
vsi, ki so se ukvarjali s turiz-
mom oziroma pomagali pri 
njegovem razvoju, povezali v 

društvo. Kot so zapisali v ute-
meljitvi priznanja, je društvo 
živo in dejavno in bo lepe 
kraje pod Starim vrhom kot 
tudi celotno občino Gorenja 
vas - Poljane promoviralo in 
predstavljalo še naprej.

Uredniški odbor zbornika 
Gorenjevaško in 
Hotaveljsko skozi čas
Za obsežno raziskovalno 
delo, ki ga je opravil pri zbor-
niku Gorenjevaško in Hota-
veljsko skozi čas – Bogastvo 
preteklosti za izzive priho-
dnosti, si je priznanje prislu-
žil uredniški odbor zbornika. 
Z zbornikom, ki je izšel de-
cembra lani, so dopolnili do-

moznansko zbirko večjih 
krajev v občini. Uredniški 
odbor, ki se je sestal več kot 
tridesetkrat, so sestavljali 
urednik Valentin Bogataj ter 
Mirjana Možina, Silvo Pivk 
in Damjana Peternelj. Obse-
žna publikacija na 600 stra-

neh naj bi po prepričanju 
predlagateljev priznanja 
imela zaradi bogate vsebine 
in sporočilnosti mesto v vsa-
kem domu na Gorenjeva-
škem in Hotaveljskem.

Herman Pustavrh
Za dolgoletno delo na podro-
čju košarke v Gorenji vasi je 
Herman Pustavrh prejel žu-
panovo priznanje. Leta 1976 
se je priključil kadetski ekipi 
Košarkarskega kluba Gore-
nja vas, kjer je nato v članski 
ekipi igral do leta 1990. "Že 
v času igranja je prevzemal 
in opravljal še vloge trenerja, 
sodnika in organizatorja, s 
čimer je nadaljeval pred-
vsem po koncu igralske kari-
ere," so poudarili v obrazlo-
žitvi in dodali, da malokdo 
ve, koliko organizacijskega 
dela je vloženega v tekmo-
valno sezono ene selekcije, 
Pustavrh pa je nekaj let vodil 
kar po tri, in to samoinicia-
tivno. "Nikoli se ni izpostav-
ljal ali silil v ospredje, lahko 
pa brez težav rečemo, da 
brez njega in njegovega tru-
da organizirane tekmovalne 
košarke v naši občini ne bi 
igrali neprekinjeno že 52 let 
in bi bilo v naših krajih pre-
cej manj košarkarskih nav-
dušencev, kot jih imamo 
danes."

Šest občinskih nagrajencev
Ob spominu na prvo omembo krajev v pisnih virih, to je 23. novembra 973, občina Gorenja vas - Poljane praznuje svoj občinski praznik.  
Ob tej priložnosti so podelili letošnja občinska priznanja.

Mateja Rant

Stari vrh – "Z letošnjo sezo-
no smo kljub situaciji, ki ni 
bila ravno rožnata, lahko za-
dovoljni. Izpeljali smo pet 
od načrtovanih sedmih po-
hodov in vsi so bili lepo obi-
skani," je ob zaključku po-
hodov poudaril organizator 
in vodja pohodov Janez 
Šturm. Veseli ga, da se jim 

vsakič pridruži kakšen nov 
obraz, med pohodniki je ve-
dno tudi nekaj otrok. Sezo-
no pohodov je sicer že dru-
go leto krojila epidemija co-
vida-19, malce pa tudi slabo 
vreme, zaradi česar sta od-
padla dva načrtovana poho-
da, je pojasnila Hermina Je-
lovčan iz TD Stari vrh. Na 
pohodih se jim po njenih 
besedah vedno pridruži 

med trideset in štirideset, 
včasih pa tudi do petdeset 
pohodnikov.
Zadnji v letošnji sezoni je 
bil Valentinov pohod konec 
oktobra. Pohodniki so se 
zbrali pri spodnji postaji 
šestsedežnice na Starem 
vrhu. "Kljub slabši napove-
di se je vreme kot naročeno 
pokorilo željam pohodni-
kov in je jesensko sonce po-

skrbelo, da je narava poka-
zala vse svoje barve, ko so 
se po poteh in stezah vzpe-
njali ob smučišču vse do 
gostišča na Starem vrhu," 
je razložila Hermina Jelov-
čan. Po malici v koči so pot 
nadaljevali čez Četeno Ra-
ven do Mlake, kjer so obi-
skali domačijo pri Jejlarju, 
ki je služila kot kulisa za 
prizore v filmu Cvetje v je-
seni. Nato so se pohodniki 
odpravili do Jarčjega Brda 
in si ogledali podružnično 
cerkev svetega Valentina. 
"Po vrnitvi na izhodišče jih 
je čakalo še okusno domače 
kosilo in nekaj lepih na-
grad, ki so jih prispevali go-
stilna Blegoš, gostišče Stari 
vrh, Družinski park Stari 
vrh in STC Stari vrh," je po-
jasnila Hermina Jelovčan.
V TD Stari vrh pohodnike 
vabijo, da jih obiščejo tudi v 
zimskih mesecih, saj so po-
hodne poti označene in 
urejene vse leto. Pripravlja-
jo pa se že na novo sezono 
organiziranih pohodov v 
prihodnjem letu, za katero 
so že izdelali spored nekaj 
novih poti.

Po poteh Starega vrha
V Turističnem društvu (TD) Stari vrh so z Valentinovim pohodom v oktobru zaključili še eno sezono 
pohodov, ki jih pripravljajo pod skupnim imenom Od cvetja do jeseni.

Pohodniki na Valentinovem pohodu / Foto: Hermina Jelovčan

Nemški cesar Oton II. je 23. novembra 973 z 
darilno listino ozemlje Poljanske doline do 
Hotavelj podelil v last škofu Abrahamu iz 
Freisinga. V spomin na prvo omembo krajev v 
pisnih virih je 23. november Občina Gorenja vas 
- Poljane izbrala za občinski praznik.

Prejemniki priznanj Občine Gorenja vas - 
Poljane so letos: Klub študentov Poljanske 
doline, Plezalno društvo Cempin, Prostovoljno 
društvo Hotavlje, Turistično društvo Stari vrh, 
uredniški odbor zbornika Gorenjevaško in 
Hotaveljsko skozi čas ter Herman Pustavrh.

Mateja Rant

Podpleče – Na lokalni cesti 
Kopačnica–Leskovica se je 
oktobra začela obnova tri in 
pol kilometra dolgega odse-
ka za odcepom Podpleče.
Izvedli bodo sanacijo dveh 
cestnih usadov, zamenjali 
cestni ustroj in asfalt, uredi-
li meteorno odvodnjavanje 
in zgradili dva podporna zi-
dova, ki bosta preprečila vo-

dno erozijo na območju ce-
ste, so pojasnili na občini. 
Obenem bodo izvedli tudi 
ureditev odvodnjavanja na 
plazu Laze in gradnjo nado-
mestnega stanovanjskega 
objekta. Za sanacijo ceste in 
plazu Laze so kot najugo-
dnejšega ponudnika izbrali 
podjetje Dolenc, stanovanj-
ski objekt pa gradi podjetja 
Hip KA. Dela bodo skupaj 
vredna 1,8 milijona evrov.

Obnova ceste 
Kopačnica–Leskovica

Oktobra se je začela obnova lokalne ceste Kopačnica–
Leskovica. / Foto: Boštjan Kočar
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Za investicijsko vzdrževanje 
in gradnjo občinskih cest 
smo v letošnjem proračunu 
zagotovili 1,2 milijona evrov. 
Skupno smo asfaltirali sko-
raj 3,7 kilometra občinskih 
cest, od tega tri kilometre 
doslej makadamskih.
V pomladnih mesecih smo 
začeli asfaltirati javno pot 
Lajše–mlin in odsek, dolg 
dobrega pol kilometra, Jan–
Pstote v Martinj Vrhu. 
V poletnih mesecih so se 
dela nadaljevala. Urejen in 
asfaltiran je bil 400 metrov 
dolg odsek ceste Hrvat–Ce-
ferin v Davči. Prav tako smo 
asfaltirali 140-metrski odsek 
ceste v Megušnico, na kate-
rem smo spomladi uredili 
odvodnjavanje. Na cesti na 
Žbont smo sanirali usad v 
dolžini 85 metrov. V Draž-
gošah so dela potekala na 
cesti Žarel–Jelenšče. Zgradil 
se je daljši oporni zid, pre-
novilo se je odvodnjavanje, 
asfaltirali pa smo 300-metr-
ski odsek te ceste. 
Že v poletnem času so se za-
čela rekonstrukcijska dela 
na cesti Jakobč v Davči v dol-
žini 745 metrov. Uredilo se 
je odvodnjavanje, pripravila 
se je podlaga za asfaltiranje 
in v jesenskem času je cesta 
dobila še asfaltno prevleko. 
Sredi oktobra je bil asfalti-
ran zelo strm klanec z 
ostrim ovinkom na cesti 
Ovinkar–Kelc na Rudnu. 
Največja letošnja investicija 
v vrednosti 162 tisoč evrov je 
bila v cesto od Rotka proti 
Torki. Cesta se je uredila in 
asfaltirala na dveh odsekih v 
skupni dolžini 1,1 kilometra. 
Na dveh krajših odsekih se 
ureja tudi cesta Selca–Topo-
lje. Na tej cesti je bila zelo 
zahtevna sanacija podora, 
zato je bila cesta nekaj časa 
popolnoma zaprta, nekaj 

časa pa popolnoma zaprta 
del dneva. Vsem občanom, 
ki uporabljate to cesto, se za-
hvaljujemo za potrpljenje. 
Dela potekajo še na odseku 
ceste Gotnar–Kovač v Pod-
lonku, kjer se gradijo oporni 
zidovi. 
V naselju Dašnica v okviru 
dobrih 300 tisoč evrov vre-
dne naložbe obnavljamo in 
gradimo komunalno infra-
strukturo. Na slabih dvesto 
metrih dolgem odseku smo 
uredili fekalno in meteorno 
kanalizacijo, obnovili vodo-
vod ter položili cevi za javno 
razsvetljavo. Načrtujemo, da 
bomo do konca tega tedna 
položili grobi asfalt in spro-
stili promet po tem odseku. 
Sledila bo gradnja opornih 
zidov, pločnika in javne raz-
svetljave. V pomladnih mese-
cih bomo ta odsek ceste pre-
plastili še s finim asfaltom. 
Tudi na tem odseku je bil 
promet moten v času gradbe-
nih del. Deloma je potekal po 
obvozu, dvakrat pa je bil za 
nekaj dni odsek ceste popol-
noma zaprt za del dneva. 
Tudi tu se vsem občanom, ki 
uporabljate ta odsek ceste, za-
hvaljujemo za potrpljenje.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Investicije  
v občinske ceste

Anton Luznar

Ana Šubic

Železniki – Muzejsko druš-
tvo (MD) Železniki je te dni 
izdalo že 18. številko zborni-
ka Selške doline Železne 
niti. V novem zborniku, ki 
obsega skoraj štiristo strani, 
sodeluje trideset avtoric in 
avtorjev, pripravili pa so 36 
odličnih prispevkov, je pove-
dal glavni urednik in pred-
sednik MD Rudi Rejc.
Uvodnik Zborniku na pot so 
v teh časih zaupali zdravni-
ku Branku Koširju. V po-
glavju Železne niti Janez 
Rihtaršič predstavi utrinke 
in pisma iz življenja prvega 
»Železnikarja« Jacomata. 
"Jacomat je prvi omenjeni 
od petih železarskih moj-
strov, ki so prišli z območja 
današnje Italije in jim je 
škof Albrecht v darilni listini 
leta 1354 podelil pravice pri-
dobivanja železa na obmo-
čju današnjih Železnikov. S 
tem so bili postavljeni teme-
lji več kot pol tisočletja traja-
joči železarski industriji v 
Železnikih. V nedavno pri-
dobljenih pismih iz Bavar-
skega državnega arhiva s 
konca 14. stoletja prosi ta-
kratnega škofa za dovolje-
nje, da sme skupaj z ženo 
Anno za časa njunega življe-
nja prebivati v Loki. V za-
dnjem pismu z začetka 15. 
stoletja pa takratnemu škofu 
piše že njegov sin Niclas za 
potrditev starih pravic. Iz pi-
sem poimensko spoznamo 
še nekaj Jacomatovih sodob-
nikov in na avtentičen način 
predstavljajo takratna raz-
merja med zemljiškimi go-
spodi in njihovimi podložni-
ki," je pojasnil Rihtaršič. V 

poglavju Železne niti je tudi 
podrobno popisana poseli-
tev Davče, Zale, Potoka, 
Osojnika in Podporezna, ki 
sta jo zbrala Alojz Demšar 
in Petra Leben Seljak. 
Rejc je posebej opozoril tudi 
na prispevek o osamosvoji-
tveni vojni za Slovenijo leta 
1991, pri katerem so poleg 
njega sodelovali še Aleš Pri-
možič, Branko Lavtar, Franc 
Pegam in Roman Cenčič. 
"Po 30 letih samostojnosti 
smo hoteli predstaviti vse 
udeležence iz naše doline, 

ki so bili v teh časih 'pod 
orožjem'. Nastalo je okrog 
šestdeset strani zapisov in 
opisov tega časa. V prispev-
ku sodeluje tudi dvajset ude-
ležencev s svojimi spomi-
ni," je povedal Rejc.
Na naslovnico zbornika so 
umestili fotografijo kovčkov 
na železniški postaji, ki bi jih 
po Rejčevih besedah lahko 
dodali h kar nekaj prispev-
kom, najbolj pa k prispevku 
Marije Gasser Vlak brez voz-
nega reda. "V svojem članku 
opišem večje preseljevanje 

družin iz Davče po vojni. Iz 
cele takratne Jugoslavije so 
naseljevali družine na pose-
stva pregnanih Nemcev ali 
'nemškutarjev' po Slavoniji, 
Vojvodini in na Apaško, če-
prav so tu domovali več stole-
tij," je razkrila Gasserjeva. 
Poglavje Imeli smo ljudi pri-
naša prispevek ob 100. oble-
tnici smrti duhovnika in pe-
snika Franca Kreka, poleg 
njega pa so predstavljeni še 
goslar Blaž Demšar, Janez 
Gartner - Novakov Ivan, 
Stanko Vrtovec, Janez Pri-
možič - Čenda in Marjan Pe-
ternelj Štravs. V poglavju o 
zgodovini so med drugim 
zajeli prispevke Moji strici, 
ki jih je vzela 2. svetovna voj-
na, Zadnja prošnja Filipa 
Terčelja slovenski oblasti no-
vembra 1945, Padli v 1. sve-
tovni vojni iz župnije Žele-
zniki ..., v poglavju o naravo-
slovju so predstavljeni rastli-
nojedi hrošči lilijevke in mi-
neralno bogastvo rudišča 
Knape, v poglavju Družba in 
ljudje pa delo nekdanjega 
nočnega čuvaja v Železnikih, 
glasbena skupina 3=pjančki, 
Harmonikarski orkester Že-
lezniki, slikar Lojze Tarfila in 
antropološke raziskave v Sel-
ški dolini. V Spominih je 
med drugim možno prebrati 
o furmanski karieri Ivana Je-
lenca in tragičnem dogodku 
v gorenjem koncu Železni-
kov na veliki petek leta 1943. 
Zanimive vsebine prinašajo 
tudi druge stalne rubrike.
Zbornik bo naprodaj od 1. 
decembra v Muzeju Žele-
zniki, krajevni knjižnici in 
Trgovinci Vse domače na 
Češnjici ter pri nekaterih 
članih MD Železniki.

Nove Železne niti
Osemnajste Železne niti na skoraj štiristo straneh prinašajo 36 prispevkov, med drugim o prvem 
»Železnikarju« Jacomatu in obsežno poglavje o vojni za Slovenijo leta 1991 vključno s spomini 
udeležencev iz Selške doline.

V novih Železnih nitih s prispevki sodeluje trideset avtorjev.

Selca – Potem ko je po številnih zapletih projekt doma sta-
rejših v Železnikih, ki so ga načrtovali skupaj z investitorjem 
SeneCura, letos spomladi dokončno padel v vodo, občina že 
nekaj časa išče druge možnosti, da bi v domačem kraju za-
gotovili institucionalno varstvo starejših. Kot je pojasnil žu-
pan Anton Luznar, pogovore nadaljujejo z direktorjem rado-
vljiškega doma upokojencev, ki je naklonjen vzpostavitvi 
manjšega doma na lokaciji pod župniščem v Selcih. V 
osnutku občinskega proračuna za prihodnje leto so že pre-
dlagali 384 tisoč evrov za nakup zemljišča. V nadaljevanju 
morajo pripraviti tudi projekt in ga pripeljati do gradbenega 
dovoljenja, je napovedal župan, ki upa, da bodo tokrat pri 
uresničitvi projekta uspešni.

Dom starejših načrtujejo v Selcih

Selca – V Kulturnem društvu dr. Janez Evangelist Krek iz 
Selc pripravljajo novo dramsko igro. Na oder bodo postavili 
ljudsko igro v treh dejanjih Tri sestre, ki jo je leta 1910 napi-
sal dr. Krek, dogajanje pa je umestil v Selško dolino in bliži-
no Gorenje vasi. Premierno uprizoritev načrtujejo v petek, 
17. decembra, ob 19. uri v Krekovem domu v Selcih. "Upa-
mo, da bo možna izvedba v živo. V skrajnem primeru jo 
bomo žal morali predvajati po spletu, torej na kanalu dru-
štva na YouTubu, upamo pa, da do tega ne bo prišlo," je 
napovedal predsednik društva in režiser Gregor Gartner, ki 
bo tudi sam zaigral v novi igri. "Sodeluje nas osem igralcev 
in gospodična, ki nam pomaga pri kulisah," je dodal.

Pripravljajo Krekovo igro Tri sestre

Ana Šubic

Železniki – V športni dvorani 
v Železnikih so letošnjo je-
sen zamenjali parket. Prej-
šnji je bil po dvajsetih letih 
dotrajan in na več mestih 
poškodovan. "Menjava par-
keta je bila nujna, saj je bil 
na več mestih dobesedno 
zlomljen in zato nevaren v 
primeru kakšnih zdrsov s te-
lesom ali padcev na zlomlje-
ni del tal. Parket smo sicer 
popravljali, kolikor je bilo 
možno, a poškodb je bilo 
preveč, zato je bila odločitev 
o menjavi pravilna," je pou-
daril direktor Javnega zavoda 
Ratitovec Gregor Habjan.
Gre za veliko pridobitev, ki 
okoli devetsto uporabnikom 

tedensko omogoča varno in 
prijetno vadbo. "Parket je 
najsodobnejši, certificiran 
za košarko in rokomet ter iz 

masivnih deščic, kar pome-
ni dolgoročno precej večjo 
vzdržljivost od prejšnjega," 
je zadovoljen direktor.

Investicija, ki jo je financira-
la občina, je vključno z na-
pravami za vpetje mrež za 
odbojko stala 177 tisoč evrov. 

Novi parket velika pridobitev
Športna dvorana v Železnikih je po dvajsetih letih dobila nov parket, ki okoli devetsto uporabnikom 
tedensko omogoča varno in prijetno vadbo.

Športna dvorana v Železnikih ima po novem najsodobnejši parket. / Foto: Gregor Habjan
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Ana Šubic

Selca – Krekov dom v Selcih 
je pred kratkim gostil 13. 
Krekov večer, ki so ga naslo-
vili Že več kot tisoč let. Kul-
turno društvo (KD) dr. Janez 
Evangelist Krek je v goste 
povabilo prof. dr. Metoda 
Benedika, ki je spregovoril o 
začetkih nekdanjega loškega 
gospostva. Ti segajo v leto 
973. Leta 2023 bo tako mini-
lo 1050 let od njegovega na-
stanka. "Tokratni Krekov 
večer odpira dogajanje, ki bo 
potekalo v naslednjih dveh 
letih," je v imenu organiza-
torjev povedala Andreja R. 
Megušar in dodala, da se že 
dogovarjajo z drugimi dru-
štvi, kako bodo zaznamovali 
visoki jubilej. Uvodoma sta 
spregovorila še predsednik 
KD Gregor Gartner in selški 
župnik Damjan Prošt, nato 
pa je besedo dobil prof. dr. 
Benedik, ki je bil dolgoletni 
predavatelj zgodovine Cer-
kve na Teološki fakulteti in 
gvardijan Kapucinskega sa-
mostana v Škofji Loki.
Predavatelj je obiskovalcem 
najprej predstavil osnovne 
listine, ki so temelj loškega 
gospostva. To je nastalo 30. 
junija 973, ko je nemški ce-
sar Oton II. freisinškemu 
škofu Abrahamu s prvo da-
rilno listino podelil celotno 
porečje Selške Sore, na Sor-
škem polju pa ozemlje za-
hodno od potoka Žabnica od 
njegovega izvira pod Sv. Jo-
štom do izliva v Soro pri Li-
pici. V tej listini se prvič po-
javijo tudi krajevna imena 
Žabnica, Suha, Lonka (zdaj 
Stara Loka) in Selca. V spo-
min na prvo pisno omembo 
krajev z njihovega območja 
sta si občini Škofja Loka in 
Železniki za občinski pra-
znik izbrali 30. junij, spo-
mniti pa velja še, da je ško-
fjeloška občina že vrsto leto 

pobratena s Freisingom. Z 
drugo darilno listino z dne 
23. novembra 973 je Oton 
II. Abrahamu podelil še ve-
lik del Poljanske doline, v 
tretji listini s 24. novembra 
1002 pa je rimsko-nemški 
kralj Henrik II. loškemu go-
spostvu pridružil še "posest 
Stražišče med rekami Lipni-
co, Savo in Soro", ki se je 
pokrivala z območjem šmar-
tinske župnije v njenem pr-
votnem obsegu. Ta je tako 
kot starološka župnija sv. 
Jurija nastala že pred letom 
1000; obe sodita med "pra-
fare". Kasneje, leta 1030, se 
je loško gospostvo razširilo 
še naprej proti Žirem. 
Prof. dr. Benedik se je dota-
knil tudi ozadja omenjenih 
darilnih listin. "Ozadje da-
rovnic freisinškemu škofu 
je treba iskati v razmerah 
tedanjega Rimsko-nemške-
ga cesarstva. Oton I., ki ga je 
vzpostavil, je začel ustvarjati 
Reichskirche, 'državno Cer-
kev', ki je postala osrednja 
ustanova v državi, močno 
odvisna od cesarja. Sam je 
imenoval škofe in tako je 
zbral okoli sebe krog cerkve-

nih ljudi, ki so mu bili na 
voljo za različne najodgovor-
nejše službe v državi. Da bi 
jih čim bolj vezal nase, jim 
je podeljeval obsežne ze-
mljiške posesti, privilegije 
imunosti in sodno oblast. 
Hitro so se vrinile zlorabe, 
predvsem podkupovanja. 
Na mesto škofa so marsikje 
prišli ljudje, ki niso imeli ni-
kakršnega smisla za svojo 
cerkveno službo, kar je bilo 
pogubno za evangeljsko de-
lovanje Cerkve." 
Vzpostavljanje loškega frei-
sinškega gospostva je pove-
zano tudi z vprašanjem žu-
pnij. "Te so bile v tem času 
prve 'upravne enote', ne le v 
cerkvenem, ampak tudi v 
posvetnem pomenu, kot 
nam nazorno povedo usta-
novne listine tega gospo-
stva. Na Gorenjskem so 
kmalu po letu 800, ko so 
tod začeli misijonsko delo 
misijonarji iz Ogleja, nasta-
le prve župnije: sv. Kleme-
na na Rodinah, sv. Kancija-
na v Kranju, sv. Mihaela v 
Mengšu, sv. Jurija v Loki. 
Od pražupnije sv. Kancija-
na se je še pred letom 1000 

izločila nova pražupnija, sv. 
Martina v Stražišču, katere 
ozemlje je bilo leta 1002 
priključeno loškemu gospo-
stvu," je povedal predava-
telj. 
V oddaljenih krajih so nasta-
jali vikariati, ki so postopno 
pridobili status župnij. Po 
podatkih prof. dr. Benedika 
je pri cerkvi sv. Martina v 
Poljanah vikariat naveden v 
"papeškem desetinskem se-
znamu" leta 1296, župnija 
pa 1417. Vikariat pri cerkvi 
sv. Petra v Selcih je ome-
njen leta 1355, župnija pa 
1454, vikariat pri cerkvi sv. 
Martina v Žireh je naveden 
1384, župnija pa pred letom 
1500. Vikariat pri cerkvi sv. 
Janeza Krstnika na Suhi je 
omenjen 1391, župnija pa je 
nastala 1975.
Od farnih zavetnikov so v 
tistem času najbolj častili sv. 
Nikolaja, ki mu je na Slo-
venskem posvečenih 118 
cerkva, sv. Janezu Krstniku 
jih je posvečenih 85 in sv. 
Martinu 81. "Očitno so ti 
svetniki bili našim predni-
kom najbližji," je ugotavljal 
predavatelj.

Že več kot tisoč let
S Krekovim večerom, na katerem so gostili prof. dr. Metoda Benedika, so v Selcih odprli dogajanje v 
okviru zaznamovanja 1050. obletnice nastanka loškega gospostva, ki jo bodo praznovali leta 2023.

Selški župnik Damjan Prošt, Gregor Gartner in Andreja R. Megušar iz KD dr. Janez 
Evangelist Krek ter prof. dr. Metod Benedik / Foto: Primož Pičulin

Ana Šubic

Železniki – Članice sekcije 
Štrence, ki deluje pri Dru-
štvu upokojencev za Selško 
dolino, so bile tudi letos 
ustvarjalne, pa čeprav so za-
radi epidemičnih razmer 
nekaj časa ustvarjale doma. 
Spletle in nakvačkale so 110 
parov copatk za novorojenč-
ke; enega tudi za nedavno 
rojenega sina smučarskega 
skakalca Petra Prevca.
Še naprej so ustvarjale 
punčke iz cunj za Unicefov 

dobrodelni projekt, v kate-
rem sodelujejo drugo leto. 
"Pridobile smo veliko izku-
šenj. Naše punčke so že zna-
ne po Sloveniji," je zadovolj-
na vodja sekcije Majda Gor-
tnar. Doslej so izdelale dve-
sto punčk, od tega so jih 170 
že oddale v posvojitev. Z 
donacijo v višini dvajset 
evrov posameznik prejme 
eno punčko in hkrati omo-
goči cepljenje otroka v drža-
vah v razvoju proti šestim 
nalezljivim otroškim bole-
znim. "Ponosne smo, da iz-

delane punčke tudi same 
oddamo v posvojitev," je po-
vedala Gortnarjeva in doda-
la, da so punčke iz cunj lah-
ko tudi lepo darilo v prihaja-
jočem prazničnem času. "Še 
posebno veseli so jih starej-
ši, ker jih spominja na nji-
hovo prvo punčko. Dobiti 
jih je možno v škofjeloških 
knjižnicah in na mestni po-
šti v Škofji Loki pa tudi pri 
naših izdelovalkah, prav 
tako jih pošljemo po pošti," 
je pojasnila Gortnarjeva. 
Več informacij je na voljo na 

FB-profilu Unicefove punč-
ke iz Železnikov. 
Pred kratkim so se članice 
sekcije pridružile še enemu 
dobrodelnemu projektu: 
kvačkanju odejic za staro-
stnike na invalidskih vozič-
kih v domu starejših v No-
tranjih Goricah. V projektu, 
ki ga vodi Kranjčanka Meta 
Nelc, sodelujejo kvačkarice 
iz vse Slovenije. Odziv je 
nad pričakovanji, zato bodo 
z odejicami lahko razveselili 
še stanovalce drugih domov 
starejših.

Ustvarjajo za dober 
namen
Po copatkih za novorojenčke in punčkah iz cunj 
za Unicefov dobrodelni projekt so se članice 
skupine Štrence lotile še kvačkanja odej za 
starostnike na invalidskih vozičkih.

Marica Kristan, Irena Brtoncelj in Majda Gortnar z 
nakvačkanimi odejicami, ki bodo grele starostnike.

Punčke iz cunj so lahko tudi lepo darilo.

Ana Šubic

Železniki – Kulisne jaslice iz 
župnijske cerkve sv. Antona 
v Železnikih je leta 1875 za-
snoval in naslikal podobar 
Štefan Šubic iz Poljanske 
doline. Od 2. decembra da-
lje bodo dva meseca na 
ogled v Narodni galeriji v 
Ljubljani, kjer vsako leto iz-
berejo in razstavijo en pri-
merek dragocenih jaslic, s 
katerimi predstavljajo ume-
tniško jaslično tradicijo na 
Slovenskem. Kulisne jaslice 
so se pri nas pojavile v 19. 
stoletju; ohranilo se jih je le 
nekaj primerov, zato so izje-

mno dragocene, je zapisal 
avtor razstave Andrej Doble-
har. Šubičeve kulisne jaslice 
sestavljajo prizori na posli-
kanih deščicah, vstavljenih v 
podest, v ozadju pa je slika 
Betlehema, upodobljenega 
na platnu. "Po izročilu je 
Šubic naslikal več kulisnih 
jaslic, a so te v Železnikih 
edine ohranjene ter jih re-
stavrirane in tehnološko iz-
popolnjene ponovno posta-
vljajo za božične praznike," 
je navedel Doblehar.
Cerkev v Železnikih bodo ob 
letošnjem božiču krasile ob-
novljene jaslice kiparja Vik-
torja Konjedica iz Stražišča.

Šubičeve jaslice v Narodni galeriji
V Narodni galeriji bodo od 2. decembra do 2. februarja na ogled jaslice iz župnijske cerkve v Železnikih.

Kulisne jaslice iz župnijske cerkve sv. Antona v Železnikih 
je leta 1875 zasnoval in naslikal podobar Štefan Šubic iz 
Poljanske doline. / Foto: Primož Pičulin

Železniki – V Muzeju Železniki se bodo tudi letos pridružili 
vseslovenski akciji Ta veseli dan kulture in kulturnim usta-
novam, ki ob obletnici Prešernovega rojstva (3. december) 
brezplačno odprejo svoja vrata. V Muzej Železniki bo prost 
vstop ta petek in soboto med 9. in 15. uro. 

Ta veseli dan kulture v Muzeju Železniki
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Žiri – Za sprejem v dom so 
po besedah poslovne direkto-
rice SeneCure za Slovenijo 
Sande M. Gavranovič prejeli 
blizu osemdeset vlog. Kot je 
poudarila, za Žiri in Žirovce 
dom zagotovo predstavlja 
pomembno prelomnico, saj 
bo prvič poskrbljeno za osta-
rele v domačem kraju. "Do-
slej so morali vsi oskrbovan-
ci na starost oditi v druge 
kraje po Sloveniji." 
V domu v Žireh bo na voljo 
60 postelj, od tega 42 po-
stelj v enoposteljnih sobah, 
18 postelj pa v devetih dvo-
posteljnih sobah. "V pritli-
čju bo bivalo 12 stanovalcev 
z demenco, in sicer deset v 
enoposteljnih sobah in eni 
dvoposteljni sobi, pri čemer 
bo imelo pritličje neposre-
den izhod na vrt." Prvo in 
drugo nadstropje bosta spre-
jela vsak po 18 stanovalcev. 
V teh bivalnih enotah bo 
dvakrat 12 enoposteljnih sob 
in tri dvoposteljne. V pod-

strešnem delu hiše bo pred-
vidoma bivalo 12 stanoval-
cev, in sicer v osmih enopo-
steljnih in dveh dvopostelj-
nih sobah. "Zmogljivosti, ki 
presegajo pridobljeno števi-
lo koncesijskih postelj, bodo 
namenjene dnevnemu var-
stvu in vzpostavitvi sivih con 
v primeru epidemije in ve-
čjega števila okužb," je ra-
zložila Sanda M. Gavrano-
vič. Storitve doma v Žireh 
bodo po njenih besedah spr-
va usmerjene v institucio-
nalno varstvo starejših, v 
dogovoru z občino pa bi lah-
ko v nadaljevanju morda 
prevzeli tudi pomoč na 
domu. Objekt bo imel za 
stanovalce predvidoma tudi 
dodatno ponudbo, kot so fri-
zer, pedikura in samopo-
strežna kavarna. 
V domu se zaposlitev obeta 
predvidoma 34 novim sode-
lavcem, pri čemer so veliko 
vlog prejeli že brez razpisov, 
je pojasnila Sanda M. Ga-
vranovič. Za nekatera delov-
na mesta – kuharje, nego-

valce, strežnike, medicinske 
sestre oziroma medicinske 
tehnike, socialne delavce, či-
stilce – bodo razpise še po-
navljali. "Pri tem tako kot 
pri sprejemanju stanovalcev 
dajemo prednost domači-
nom, saj nam je v interesu 
lokalna vpetost doma v kraj. 

Vsak, ki bi se želel zaposliti 
v novem domu, lahko odda 
svojo prijavo na elektronski 
naslov: kadri.ziri@senecu-
ra.si." Razpisi za posame-
zna delovna mesta so obja-
vljeni na spletnih straneh in 
Facebooku SeneCure Slove-
nija.

Prednost domačinom
Za že skoraj dokončani dom starejših v Žireh, ki ga gradi družba SeneCura, naj bi uporabno 
dovoljenje dobili do konca leta, prvi stanovalci pa bi se lahko vselili po novem letu.

Uporabno dovoljenje za dom starejših v Žireh pričakujejo 
do konca leta. / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – Pobudo za nadzor 
parkiranih vozil sta na ob-
činsko redarstvo naslovila 
Občina Žiri ter Svet za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem 
prometu (SPV) Žiri. En me-
sec bodo lastnike napačno 

parkiranih vozil zgolj opo-
zarjali, januarja prihodnje 
leto pa bo redarstvo začelo 
izdajati kazni za nepravilno 
parkiranje, so pojasnili na 
občini in SPV. 
"Že nekaj časa na občino in 
SPV prihaja veliko pritožb 
zaradi nepravilno parkira-

nih vozil, ki posegajo na ob-
močje pločnika na omenje-
nih lokacijah, kjer so zarisa-
ni parkirni prostori za manj-
še avtomobile, medtem ko 
vozila večjih dimenzij, kot 
so kombiji in dostavna vozi-
la, na ta parkirišča ne sodi-
jo," opozarjajo na občini in 

SPV. Daljša vozila namreč 
ovirajo promet po pločniku, 
ki je namenjen pešcem. 
"Med njimi je vedno več 
tudi gibalno oviranih oseb s 
hojco, ki jim je z nepravil-
nim parkiranjem odvzet 
prostor za varno gibanje v 
prometu." 

Za več reda pri parkiranju
Redarji bodo v decembru opravljali poostren nadzor parkiranih vozil pred bistrojem Ambasada in 
Občino Žiri, pekarno Oblak, Tušem, stavbo Partizana in okrepčevalnico Bahač.

Nestrpnež dela dvakrat, po-
trpežljivi samo enkrat, pravi 
mongolski pregovor. Vedno 
je težko vnaprej ocenjevati, 
koliko dela bo potrebno, da 
določeno zadevo zaključi-
mo. Treba se je namreč za-
vedati, da so projekti v okvi-
ru občine lahko zelo kom-
pleksni. Če samo pogleda-
mo, koliko časa je bilo po-
trebno, da smo prišli do 
nove večnamenske dvorane. 
Prav tako kompleksna zade-
va je dom za starejše, ki je 
skoraj zgrajen, pa se je v 
času, ko smo se tega lotevali, 
zdelo skoraj nemogoče, da 
bi dosegli ta cilj. Nauk te 
zgodbe je, da je poleg jasne 
vizije treba biti vztrajen: če-
prav je na prvi pogled nemo-
goče in mnogi, med njimi 
tudi nekateri občinski sve-
tniki, neko stvar ocenjujejo 
kot neuspešno, se na koncu 
vendarle pokaže rezultat – v 
dobro vseh prebivalcev. 
Tako je tudi pri cestah: vse, 
kar smo pripravljali zadnjih 
deset let, bo v prihodnjem 
letu v veliki meri narejeno. 
Tak primer so vpadnice v 
Žiri, pa recimo projekt obvo-
znice od Petrola proti Logat-
cu, ki jo bodo zgradili priho-
dnje leto, čeprav je kazalo, 
da bo končana že letos. Pod-
jetniki radi rečejo, da bi oni 
to naredili hitreje. To je naj-
brž res, a pri porabi javnih 
sredstev so stvari bolj zaple-
tene. Vse skupaj pa lahko 
hitro pokažemo kot neuspe-
šno zaradi nekajmesečne 
zamude. In tako kot bomo 
zgradili obvoznico, bomo 
zgradili tudi cesto v indu-
strijsko cono in s tem olajša-
li dostop do tamkajšnjih 
podjetij. Te dni smo podpi-
sali pogodbo z izvajalcem za 
gradnjo ceste v industrijski 
coni. V kratkem naj bi sledi-
la uvedba v delo, zaključek 
del pa je predviden v letu 
dni. Prav tako je bila že dol-
goletna želja, praktično ves 
moj županski mandat, da bi 
uredili pločnike v Novi vasi. 
Tudi ta projekt je s pomočjo 
podžupana Jožeta Stanonika 
že skoraj nared, dela pa 
bodo po naših predvideva-
njih začeli spomladi. V stra-
tegiji razvoja Žirov je bila 
poudarjena še ureditev sre-

dišča Žirov, za kar smo v 
preteklosti poskušali najti 
rešitve v sklopu različnih ar-
hitekturnih delavnic. Pred-
videvamo, da bomo tudi za 
to načrte dokončali v priho-
dnjem letu in bo potem sle-
dila izvedba. Z malo potr-
pljenja je vse mogoče.
V tem času ne moremo 
mimo covida-19, čeprav 
smo ga že vsi siti – a nič ne 
pomaga, saj bo treba še 
malo potrpeti; če že ne zara-
di sosedov in prijateljev, se 
pravil držimo vsaj zaradi 
zdravstvenih delavcev, za 
katere verjamem, da so na 
koncu s svojimi močmi. Na-
redimo nekaj za druge ali pa 
vsaj zase. Treba se je zaveda-
ti, da vsi, ki se ne cepijo in 
pristanejo v bolnišnici, lah-
ko jemljejo prostor tistim, ki 
bi ga mogoče bolj nujno po-
trebovali.
Glede na to, da se bližajo 
prazniki, pa bi kljub vsemu 
želel končati optimistično. 
Ravno v teh dneh se dogo-
varjamo glede praznične 
okrasitve, s katero bomo 
tudi letos polepšali Žiri in 
tako ljudem pričarali nekaj 
veselja. Četudi se bodo po 
mestu sprehajali zgolj sami 
ali v krogu družine. Središče 
bo letos znova krasila novo-
letna jelka, tudi na Breznici 
so nas prosili za sofinancira-
nje pri nakupu praznične 
osvetlitve. Tako se trudimo 
polepšati praznike obča-
nom, čeprav bo nekaj večjih 
prireditev, med katerimi je 
zagotovo vseslovenska raz-
stava jaslic, žal prestavljenih 
v prihodnje leto. 

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Z malo potrpljenja 
je vse mogoče

Janez Žakelj

Redarji bodo v decembru poostreno nadzirali parkirana 
vozila tudi pred Ambasado in občino. / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – Dan spomina, ki je bil 
v preteklosti celo krajevni 
praznik, je posvečen 23. ok-
tobru 1943, ko so iz Žirov 
izgnali nemško vojsko. Kot 
je pojasnil v. d. predsednika 
ZB NOB Žiri Ivan Albreht, 
je namreč na območju Žirov 
potekala meja med nem-
škim in italijanskim okupa-
torjem. "Borci, katerih vre-
dnote so naše vodilo, so 
mejo ukinili in prinesli svo-
bodno domovino; 23. okto-
ber je zato naš praznik."
V slavnostnem nagovoru je 
predsednik Zveze združenj 
borcev za vrednote (ZZB) 
NOB Marijan Križman po-

udaril, da se Nemcem po 
kapitulaciji Italije v teh kra-
jih ni dobro pisalo. Po pad-
cu okoliških postojank so 
bile namreč na vrsti tudi 
Žiri, zato so se odločili, da 
jih čim prej zapustijo. "Že 
dan po odhodu nemške voj-
ske, 24. oktobra 1943, so v 
Žireh ustanovili narodnoo-
svobodilni odbor za občino 
Žiri, s čimer se je začel ra-
zvoj ljudske oblasti na Slo-
venskem," sta spomnila 
Križman in Albreht ter do-
dala, da so ti dogodki med 
drugo svetovno vojno Žiri 
zaznamovali kot kraj, ki se 
je brezpogojno odzval pozi-
vu Osvobodilne fronte ter 
se postavil po robu močni 

in do zob oboroženi nemški 
vojski. Križman je še pou-
daril, da so člani ZZB NOB 
ponosni na našo polprete-

klo zgodovino, saj sta parti-
zanski boj in osvoboditev 
tudi podstat kasnejše osa-
mosvojitve Slovenije. 

Zaznamovali dan spomina
Krajevna organizacija Združenja borcev (ZB) za vrednote NOB Žiri ohranja spomin na dogodke med 
drugo svetovno vojno, ki so pripeljali do tega, da je nemška vojska zapustila Žiri.

V Žireh so 23. oktobra zaznamovali dan spomina. 
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Žiri – V prostorih Občine 
Žiri so v oktobru pripravili 
sprejem za prostoferje iz nji-
hove občine, ob čemer se jim 
je župan Janez Žakelj zahva-
lil za njihova prizadevanja in 
pomoč pri prevozih starej-
ših. "Hvalevredno je, da ste 
pripravljeni svoj prosti čas 
nameniti za pomoč drugim," 
je prostovoljce pohvalil žu-
pan in pojasnil, da so glede 
na dosedanje odzive tako 
uporabniki kot njihovi svojci 
nadvse zadovoljni. Ker je 
povpraševanje po prevozih 
zelo veliko, si želi, da bi se 
projektu pridružili še novi 
prostovoljci in tako tudi mal-
ce razbremenili sedanje voz-
nike. Ti na mesec prevozijo 
okrog 1800 kilometrov.
Po podatkih, ki jih je zbrala 
koordinatorka projekta na 
občini Nataša Kopač, je 
enajst voznikov prostovolj-
cev do konca oktobra opravi-

lo več kot 280 prevozov in 
skupaj prevozilo 28 tisoč ki-
lometrov. Starejši so največ-
krat potrebovali prevoz na 
zdravniške preglede v Ško-
fjo Loko, Ljubljano, Kranj in 
Jesenice, najdaljši prevoz pa 
je bil do Valdoltre. Vožnje 

imajo po njenih besedah na-
ročene praktično vsak dan, 
včasih tudi po dve na dan. 
Ob sprejemu na občini so 
voznikom razdelili tudi ma-
jice z napisom Prostofer. 
Marijan Dolenec je v imenu 
vseh voznikov pohvalil to 

lepo gesto, saj verjame, da 
jim bo tudi to, tako kot elek-
trični avto z napisom Pro-
stofer, pomagalo odpreti ka-
kšna vrata pri spremljanju 
uporabnikov do zdravnika 
ali kam drugam, saj bodo na 
ta način bolj prepoznavni. 

Župan sprejel prostoferje
Pri prostovoljskem projektu Prostofer, v okviru katerega starejšim nudijo brezplačne prevoze na klic, 
v Žireh ta čas sodeluje enajst voznikov prostovoljcev.

V prostorih Občine Žiri so v oktobru pripravili sprejem za prostoferje iz svoje občine. Foto: 

Mateja Rant

Žiri – Romarsko društvo 
ŠmaR Žiri so sicer ustanovili 
leta 2000, a jim ob lanskem 
jubileju zaradi epidemiolo-
ških razmer in ukrepov za 
preprečitev širjenja okužb s 
koronavirusom ni uspelo iz-
vesti načrtovanih dogodkov. 
Zato so se letos na praznik 
sv. Martina, zavetnika žiro-
vske župnije, člani društva 
zbrali pri maši v farni cerkvi, 
ki sta jo vodila župnik An-
drej Jemec in kaplan Anže 
Cunk, da bi podelili zahvale 
in priznanja najzaslužnej-
šim za delovanje društva v 
minulih dvajsetih letih. Dve-
ma ustanovnima članoma, 

Antonu Beoviču in Francu 
Kopaču, so posebni prizna-
nji podelili posthumno. 

Ob jubileju tudi razstava
"Od lanske obnove statuta je 
Romarsko društvo ŠmaR 
Žiri edino društvo v Sloveni-
ji, ki je registrirano po civil-
nem in kanonskem pravu. 
Vodi ga predsednik oziroma 
božjepotnik Matjaž Oblak," 
je razložila Marija Kokalj. 
Društvo ta čas šteje osemde-
set članov, ki prihajajo iz kar 
17 župnij. Glavni dejavnosti 
društva sta organizacija ro-
manj in priprava razstav v 
galeriji v zvoniku farne cer-
kve, kjer je tudi stalna zbirka 

romarskih sveč iz romarskih 
krajev. Doslej so izpeljali 119 
romanj, na katerih so člani 
prehodili skoraj šest tisoč ki-
lometrov v šestih državah, v 
zvoniku pa se je zvrstilo že 
petdeset različnih razstav, je 
nekaj podatkov navedla Mari-
ja Kokalj. Slovesnost ob jubi-
leju so zaokrožili z odprtjem 
razstave ilustracij žirovske 
rojakinje Ajde Erznožnik, di-
plomantke Visoke šole za sli-
kanje in risanje v Ljubljani. 
"Razstava z naslovom Mi, 
one, ona, eno predstavlja ne-
vidne vezi med ljudmi, žival-
mi, naravo, nekakšno mrežo, 
ki se prepleta v prizadevanju 
za ohranjanje narave in biot-
ske raznovrstnosti."

K svetemu Frančišku na 
Veselo Goro

Lani so bila zaradi ukrepov v 
zvezi z epidemijo covida-19 
okrnjena tudi njihova roma-
nja, zato so se na šmarnični 
pohod na Veselo Goro od-
pravili letos. Romanje je v 
imenu šmarničnih romarjev 
opisala Metka Bogataj. Pred-
zadnjo soboto v oktobru se 
jih je trideset zbralo pri cer-
kvi svetega Martina v Žireh 
in se z avtobusom skozi Ško-
fjo Loko, kjer so pobrali še 
nekaj romarjev, podalo na 

pot do Čateža. V bližnjem 
kraju Zaplaz so obiskali cer-
kev Marijinega vnebovzetja, 
kjer jih je sprejel tamkajšnji 
župnik Marko Japelj. Pred-
stavil jim je nastanek cerkve, 
v kateri pod mozaikom patra 
Marka Rupnika hranijo reli-
kvije blaženega Alojzija 
Grozdeta. Od Zaplaza so se 
peš podali na pot proti Veseli 
Gori. "Ustavili smo se na 
kraju, kjer je bila zadnja ži-
vljenjska postaja Alojzija 
Grozdeta. Zmolili smo moli-
tev njemu v čast in dodali 
svoje prošnje." Na Veseli 

Gori jih je v cerkvi svetega 
Frančiška Ksaverija čakal žu-
pnik Jakob Trček, ki je pose-
bej za romarje daroval sveto 
mašo. "Namesto pridige 
nam je na 'čarovniški' način 
pokazal, na koga se lahko 
najbolj zanesemo in obrne-
mo v težavah, kajti on je ve-
dno z nami, ob nas. Pričaral 
nam je namreč Jezusa Kri-
stusa." Tako prijetnega ro-
manja, je sklenila Metka Bo-
gataj, pa ne bi bilo brez Seba-
stjana Pagona in Matjaža 
Oblaka, ki sta bdela nad pote-
kom in organizacijo. 

Praznovali, romali in razstavljali
V Romarskem društvu ŠmaR Žir so v novembru zaznamovali dvajsetletnico delovanja, ob tej priložnosti pa v galeriji v zvoniku farne cerkve odprli tudi 
razstavo ilustracij žirovske rojakinje Ajde Erznožnik. Oktobra so se odpravili na šmarnični pohod na Veselo Goro.

V sklopu praznovanja jubileja so odprli razstavo Ajde Erznožnik. / Foto: Darjan Kacin

Z romanja na Veselo Goro / Foto: Janez Urh
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Mateja Rant

Dobračeva – Občina Žiri je 
v oktobru in novembru po-
skrbela za ureditev dosto-
pnih poti na pokopališču 
Dobračeva. Dela je izvedlo 
podjetje Modrijan.
Izvajalec je v oktobru na 
spodnji dostopni poti zgra-
dil oporni zid v dolžini 73 
metrov vključno z izkopom 
zemljine in položitvijo be-
tonskih robnikov. Poskrbeli 

so tudi za drenažno odvo-
dnjavanje, je pojasnila Nata-
ša Kopač z občine. Na sre-
dnji dostopni poti so položili 
betonske tlakovce. V novem-
bru je novo podobo dobila 
še zgornja dostopna pot v 
dolžini šestdeset metrov. 
Zgradili so oporni zid in 
vgradili betonske robnike, 
tudi na tem delu so poskrbe-
li za drenažno odvodnjava-
nje, je še dodala Nataša Ko-
pač.

Uredili dostopne poti

Na pokopališču Dobračeva so uredili dostopne poti.
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VODNI VIRI ŠKOFJELOŠKEGA
Osnovni namen projekta Vodni viri Ško-
fjeloškega je prispevati k ozaveščanju o 
pomenu ohranjanja in varovanja vodnih 
virov ter z zbiranjem podatkov in zgodb 
o vodnih virih ohraniti snovno in ne-
snovno dediščino območja. Izvedene 
bodo preproste analize kakovosti vode 
izbranih vodnih virov, izdelan bo izobra-
ževalni film ter izdana publikacija o vo-
dnih virih in njihovem vplivu na življenje 
prebivalcev Škofjeloškega. Na kopališču 
Pustotnik v Žireh je bila v okviru projek-
ta nameščena mala čistilna naprava, kar 
bo zagotovilo trajno izboljšanje kakovo-
sti Poljanske Sore ter zmanjšanje obre-
menjenosti reke z odpadnimi vodami.

V poletnih in jesenskih mesecih je pote-
kalo terensko delo in izbor vodnih virov 
za izvedbo preprostih analiz kakovosti 
vode. V izbor so bili vključeni reke in po-

toki, med drugimi Račeva, Sovra, Kopač-
nica, Hotoveljščica, Sopotnica, Davča in 
Zadnja Smoleva.

Življenje na Škofjeloškem je bilo od nek-
daj tesno povezano z vodo, zato bi bili 
izredno veseli vašega prispevka – oseb-
nih pričevanj, zgodovinskih dogodkov, 
pripovedk, legend. Povezani so lahko z 
izviri oz. viri pitne vode, gospodarsko 
rabo (mlini, žage, male hidroelektrarne), 
poplavami oz. hudourniškim značajem 
potokov in rek … Več kot dobrodošlo je 
tudi slikovno gradivo.

Na nas se lahko obrnete po telefonu  
(04 50 60 223) ali elektronski pošti  
(eva.ulcnik@ra-sora.si).

Za sodelovanje se vam že vnaprej  
iskreno zahvaljujemo!

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa  
razvoja podeželja 2014–2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora d. o. o.
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Zero waste lahko razumemo 
kot koncept, vizijo in na-
čin življenja, kjer je priza-
devanje za spremembo 
vrednot in odnosa do 
izdelkov ter odpadkov 
ključnega pomena. Zero 
waste je na področju od-
padkov praktično sopo-
menka krožnemu gospodar-
stvu. Seže v jedro problema: preo-
blikovati moramo svoj odnos do vi-
rov, na novo premisliti, kako proizva-
jamo, trošimo in sprejemamo skupne 
odločitve. 
Zero waste je namenjen lokalnim reši-
tvam za upravljanje virov in postavitvi las-
tnih ciljev na poti do družbe z manj od-
padki. To pomeni vlaganje v nove poslov-
ne priložnosti, ki izločajo odpadke iz siste-
ma, v ozaveščanje in izobraževanje, skupaj 
z optimizacijo ločenega zbiranja za lokal-
no ravnanje z odpadki. Ključnega pomena 
za zmanjšanje količine odpadkov je pre-
prečevanje njihovega nastanka z ukrepi, 
kot so omejitev ali ukinitev uporabe 
izdelkov in embalaže za enkratno upo-
rabo, postavljanje javnih pitnikov, 
zmanjšanje odpadne hrane, promocija 
lokalnih proizvodov in drugi.
Veliko prednost uvajanja koncepta 
zero waste in njegovo pomembno 

prispevanje k trajnostne-
mu razvoju lokalnega 

okolja sta prepoznali 
tudi občini Škofja 
Loka in Železniki ter 
se na pobudo Razvojne 
agencije Sora odločili za 

vstop v mrežo zero waste 
občin. Ekologi brez meja 

vodijo enoten postopek pri-
družitve in so oblikovali Zero wa-

ste strategijo. V procesu so sodelovali 
tudi predstavniki Komunale Škofja Loka, 
ene izmed glavnih nosilk ukrepov zero 
waste, ter drugi predstavniki različnih 
lokalnih organizacij, društev in javnih 
zavodov. 
Za uspešno izvajanje strategije sta 
ključna sodelovanje in podpora ob-
čanov občine Škofja Loka in občine 
Železniki ter številnih drugih deležni-
kov. Zato je pomembno, da so v sno-
vanje in izvajanje Zero waste strate-
gije vključeni prav vsi deležniki lokal-
ne skupnosti. Do Strategije lahko do-
stopate na internetnih straneh občin 
Škofja Loka in Železniki ter Razvojne 
agencije Sora. O uspehih in prednostih 
pričajo številne dobre prakse na nacio-
nalni in globalni ravni – več o tem pa na 
internetni strani Ekologov brez meja. 
Žaklina Žnajder, Ekologi brez meja

OBČINI ŠKOFJA LOKA IN  
ŽELEZNIKI NA POTI DO DRUŽBE 

BREZ ODPADKOV

Občina Škofja Loka Občina Železniki

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – "Občini Škofja 
Loka in Občina Železniki 
sta se odločili, da gresta na 
pot družbe s čim manj od-
padki. Pobuda za to je nasta-
la v okviru Razvojne agenci-
je Sora, saj smo že nekaj 
časa opazovali aktivnosti 
Ekologov brez meja in nave-
zali stik. Želimo si, da bi 
tudi na Škofjeloškem začeli 
uvajati načela družbe s čim 
manj odpadki tudi v praksi. 
Tako se je začela priprava 
strategije, ki jo danes daje-
mo v javno obravnavo," je 
na predstavitveni novinarski 
konferenci v Sokolskem 
domu prejšnji teden pove-
dal direktor Razvojne agen-
cije Sora Gašper Kleč in po-
jasnil, da je dostop do strate-
gije omogočen na spletni 
strani občin Škofja Loka in 
Železniki, pripombe se zbi-
rajo do 9. decembra na e-na-
slov darja.baric@ra-sora.si s 
pripisom zero waste.

"V zadnjih desetletjih smo 
se kot družba precej razvadi-
li, danes pa vemo, da se ce-
loten svet utaplja v plastič-
nih odpadkih," je še pouda-
ril Gašper Kleč in poudaril 
tudi vlogo povratnih emba-
laž, ki se v nekaterih drža-
vah znova hitro uveljavlja. 
"Mi si želimo, da bi Gorenj-
ska postala primer vzorčne 
slovenske regije, kjer se 

bodo vse občine in javna ko-
munalna podjetja zavezala, 
da gremo v smer družbe s 
čim manj odpadki," je še po-
vedal Gašper Kleč.
Za pot proti družbi brez od-
padkov so se odločili tudi v 
Občini Železniki, kjer so se, 
kot je povedal župan Anton 
Luznar, razmere glede rav-
nanja z odpadki v zadnjih 
letih bistveno izboljšale, 

možnosti za izboljšave pa so 
še vedno velike. "Želimo si 
prispevati k trajnostnemu 
razvoju občine in regije. Po-
stati želimo družba, ki go-
spodarno ravna z viri, pa 
tudi da ustvari čim manj od-
padkov. S tem se želimo pri-
bližati konceptu krožnega 
gospodarstva, ki se usmerja 
v preoblikovanje, v ponovno 
uporabo, v popravilo in reci-

kliranje obstoječih materia-
lov in izdelkov, " je poudaril 
župan Luznar in dodal, da 
bodo zato organizirali različ-
na izobraževanja, spodbujali 
bodo k organizaciji priredi-
tev brez uporabe plastične 
embalaže, širjenje postavi-
tve in uporabe pitnikov 
vode, pa tudi pridobitev cer-
tifikata Voda iz pipe in še 
nekaj drugih ukrepov.
Podobno razmišlja tudi žu-
pan Občine Škofja Loka 
Tine Radinja. "Vedno znova 
moramo usmeriti svoje ak-
tivnosti k temu, da pri nas 
samih, naših občankah, ob-
čanih in organizacijah vzbu-
dimo razmišljanje, kaj še 
lahko storimo, da bo svet 
jutri čistejši," poudarja žu-
pan Radinja.
Obema občinama je pri tem 
v podporo javno podjetje Ko-
munala Škofja Loka. "Cilji 
strategije Zero waste so 
identični ciljem, ki si jih je 
naše podjetje zadalo v okvi-
ru dejavnosti zbiranja ko-

munalnih odpadkov. Pro-
jekt podpiramo tudi zato, 
ker so v projekt vključeni 
številni deležniki, tudi javni 
zavodi in institucije in ne 
nazadnje končni uporabni-
ki," je poudaril direktor Ko-
munale Škofja Loka Primož 
Ržen in povedal, da se z raz-
ličnimi aktivnostmi ločeno 
zbiranje odpadkov trudijo 
približati prebivalcem. Za-
čeli so s pilotnim zbiranjem 
papirja od vrat do vrat, v 
kratkem je načrtovano loče-
no zbiranje odpadnega jedil-
nega olja, posodobili so abe-
cednik odpadkov, posvečajo 
pa se tudi nadgradnji ozave-
ščanja o pravilnem ločeva-
nju odpadkov.
"Konec je časov, ko smo mi-
slili, da bo nekdo drug rešil 
probleme. Smo skupaj na 
tem planetu in prav je, da 
skupaj naredimo korake, da 
bo ta svet ostal lep še za 
nami," je dodala predsedni-
ca Ekologov brez meja Urša 
Zgojznik.

Nove navade za manj odpadkov
Občini Škofja Loka in Železniki sta se že pridružili mreži slovenskih občin na poti do družbe brez odpadkov, ki jo v Sloveniji koordinirajo Ekologi brez 
meja s programom Zero Waste Slovenija. V prihodnjih dveh letih naj bi pristopili tudi občini Žiri in Gorenja vas - Poljane.

V Sokolskem domu je prejšnji teden potekala predstavitev strategije Zero waste. 
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Zaradi investicije v novo proizvodno linijo iščemo dinamične, natančne in zanesljive
osebe za delo na delovnem mestu:

UPRAVLJALEC STROJEV (m/ž)

KAJ NUDIMO?
• dobre delovne pogoje v mladem kolektivu, kjer so nam medsebojni odnosi zelo 

pomembni,
• dinamično delo na visokotehnoloških računalniško vodenih linijah,
• konkurenčno plačo in druge nagrade z možnostjo napredovanja,
• dolgoročno in varno zaposlitev, 
• štiriizmensko delo s prostim vsakim četrtim tednom in vsakim drugim vikendom,
• veliko ugodnosti, da se zaposleni v delovnem okolju dobro počutimo.

Več informacij in prijave na spletni strani: 
https://www.filc.si/odprta-delovna-mesta/

Filc d.o.o., Trata 48, 4220 Škofja Loka, tel: (04) 29 77 456

Zaradi investicije v novo proizvodno linijo iščemo dinamične, natančne in zanesljive
osebe za delo na delovnem mestu:

UPRAVLJALEC STROJEV (m/ž)

KAJ NUDIMO?
• dobre delovne pogoje v mladem kolektivu, kjer so nam medsebojni odnosi zelo 

pomembni,
• dinamično delo na visokotehnoloških računalniško vodenih linijah,
• konkurenčno plačo in druge nagrade z možnostjo napredovanja,
• dolgoročno in varno zaposlitev, 
• štiriizmensko delo s prostim vsakim četrtim tednom in vsakim drugim vikendom,
• veliko ugodnosti, da se zaposleni v delovnem okolju dobro počutimo.

Več informacij in prijave na spletni strani: 
https://www.filc.si/odprta-delovna-mesta/

Filc d.o.o., Trata 48, 4220 Škofja Loka, tel: (04) 29 77 456

Igor Kavčič

Škofja Loka – Območna iz-
postava Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti Škofja 
Loka je tudi letos vzorno pri-
pravila območno razstavo li-
kovnih samorastnikov s 
Škofjeloškega, ki so, kot je k 
razstavi zapisal umetnostni 
zgodovinar Boštjan Soklič, s 
tem dosegli svoj zastavljeni 
cilj – s svojim ustvarjanjem 
so oplemenitili sebe in go-
stitelja, gledalce pa nagradili 
s svežimi likovnimi deli. 
Škofja Loka z okolico je raz-
gibano območje z bogato 
kulturno in zgodovinsko de-
diščino, razstava pa po pra-
vilu vzpostavlja simbolični 
lok med loško preteklostjo 
in sedanjostjo. Kot poudarja 
Soklič, je tovrstna območna 
razstava hkrati tudi pomen-
ljiv kulturni dogodek, saj 
gre za izbor del avtorjev, ki 
niso vpeti v formalna ali ne-
formalna likovna združenja. 
Tokrat se je predstavilo kar 
19 avtorjev: Anton Benedik, 
Ema Nunar, Franc Rant, 

Ivanka Oblak, Jana Mlinar, 
Janez Rant, Karlo Markovič, 
Lejla Vita Rihtaršič, Lojze 
Tarfila, Martin Eniko, Ma-
tjaž Eržen, Matjaž Metaj, 
Milka Jug, Natalija Žitnik, 
Štefka Krmelj, Tomi Al-
breht, Tone Kožuh, Zvezda-
na Kralj in Zvonko Kern.

"Razlogov, zaradi katerih 
nas izdelki udeležencev leto-
šnje območne razstave na-
govorijo in prepričajo, je ve-
liko, dejstvo pa je, da rezul-
tati avtorjev tako po vsebini 
kot izvedbenih rešitvah niso 
klišejski in povprečni, tem-
več suvereni in izrazno ne-

posredni," je predstavljena 
dela ocenil Boštjan Soklič in 
dodal, da gre za pester na-
bor novejših del, formalno 
in konceptualno ubranih na 
prostor, iz katerega avtorji 
izhajajo in so vanj vpeti, ter 
sedanjost, ki jo doživljajo 
poglobljeno in intenzivno. 

Pestri likovni pristopi
V Sokolskem domu so se predstavili slikarski samorastniki s širšega škofjeloškega območja. 

Del ustvarjalcev se je postavil k svojim likovnim delom. / Foto: Janez Jocif

Mladi inovatorji na Strokovni  
tehniški gimnaziji

Dijaki inovatorji: (od leve) Krištof, Marko, Tjan in Tadej 

Krištof Mohorič je dijak drugega letnika tehniške gimna-
zije, ki bo nekoč inženir elektrotehnike, Marko Manojlo-
vič bi rad postal pilot, Tjan Borovnica želi postati inženir 
računalništva, Tadej Valjavec, ki je letos maturant, pa se 
bo vpisal na študij strojništva. Glede na to, da so vsi uspe-
šni, ustvarjalni in zagnani dijaki, so tako učitelji kot ravna-
teljica prepričani, da jih čaka lepa prihodnost.

OGLASNO SPOROČILO

kušnje v simulatorju letenja, 
Tjan Borovnica s svojim mo-
dulom za spremljanje vozne-
ga reda avtobusov in Tadej 
Valjavec s svojimi inovacijami. 
O samem dogodku pa vedno 
s ponosom govori tudi ravna-
teljica mag. Lidija Goljat Pre-
logar, ki pravi: »Vse, kar mladi 
inovatorji počnejo in predsta-
vijo, je čudovita kombinacija 
mladosti, vedoželjnosti, ino-
vativnosti, podjetnosti, pred-
vsem pa poklon inženirstvu, 
ki je cilj večine naših dijakov.« 

Zelo zanimiv del dogodka pa 
je bila tudi okrogla miza na 
temo, kako izbrati karierno 
pot in biti pri tem uspešen, 
kjer so sodelovali Špela Bolka, 
vodja tehnologije v podjetju 
Hidria, Janko Štefančič, direk-
tor podjetja Genis, Breda 
Šprajcar, pilotka helikopterja 
v Letalski policijski enoti, Ga-
šper Perušek, podporni inže-
nir za CPE opremo v podjetju 
Iskratel, in Robi Zorman, sa-
mostojni specialist za aplika-
cije v podjetju Iskraemeco. 

Strokovna tehniška gimna-
zija ŠC Kranj je gimnazija, ki 
poleg gimnazijskega pro-
grama ponuja svojim dija-
kom tudi možnost učenja 
strokovnih področjih raču-
nalništva, strojništva in 
elek trotehnike. Tehniška gi-
mnazija že nekaj let uspe-
šno sodeluje pri projektu 
Inženirke in inženirji bomo!, 
ki združuje priznane inže-
nirke in inženirje, vrhunske 
menedžerje, vodje startup 
podjetij in druge ustvarjal-
ne posameznike. V novem-
bru so na Strokovni tehniški 
gimnaziji ŠC Kranj izvedli 
tako že tretji dogodek Inže-
nirke in inženirji bomo!, kjer 
so se v bitki talentov pred-
stavili štirje inovativni dijaki, 
in sicer Krištof Mohorič z 
robotsko roko, Marko Ma-
nojlovič s predstavitvijo iz-

Igor Kavčič

Škofja Loka – Predstava An-
tigona v New Yorku Janusza 
Glowackega v režiji Matjaža 
Šmalca je v začetku meseca 
gostovala 13. Repesaž festu v 
srbskem mestu Ub, kjer so 
se predstavile zmagovalne 
predstave ljubiteljskih gle-
dališč iz Srbije, Hrvaške, 
Bosne in Hercegovine, Črne 
gore in Slovenije. Strokovna 
žirija je predstavo Loškega 
odra proglasila za najboljšo 
predstavo v celoti, Ločanom 
pa so šle še nagrade za reži-
jo (Matjaž Šmalc), glavno 

moško vlogo (Bojan Tram-
puš) in stransko moško vlo-
go (Jan Bertoncelj).
Na Loškem odru pa že igra-
jo novo predstavo Življenje 
podeželskih plejbojev po 
drugi svetovni vojni Dušana 
Jovanovića v režiji Blaža Ve-
harja. V igralski ekipi so to-
krat: Jan Bertoncelj, Špela 
Klemenčič, France Fister, 
Tonja Hartman, Gregor 
Gartner, Gašper Murn, Era-
z e m  Š u b i c  K r p i č , 
Petra Kalan, Matic Eržen in 
Lea Potočnik. Ponovitve sle-
dijo 7., 10. in 11. decembra, 
vselej ob 19.30.

Prihajajo »plejboji«
Loški oder uspešen na festivalu v Srbiji, na 
domačem odru nova premiera

Antigona v New Yorku zmagovalna tudi v Srbiji 
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V  Š KO FJ I  LO K I ,  S p o d n j i  t r g  3 6 ,  a l i  w w w. a r o. s i

KAKO LAHKO KLJUB COVIDU-19 KUPUJETE V TRGOVINI ARO?
   V TRGOVINI ARO, Spodnji trg 36: POD VSAKOKRATNIMI POGOJI, KI JIH DOLOČI NIJZ.
   V PRIMERU POPOLNEGA ZAPRTJA: TRGOVINA POSLUJE OD 8. DO 19., SOB. DO 12. URE
   ČE NE IZPOLNJUJETE PCT POGOJEV, PA LAHKO:

 -   NAROČITE IZDELKE V NAŠI SPLETNI TRGOVINI www.aro.si   
(brezplačna dostava v času covid ukrepov za vsa naročila nad 10 € v naši spletni trgovini)

 -  Z NAROČILOM PO E-POŠTI NA info@aro.si (pošljete seznam želenih izdelkov)
 -  Z NAROČILOM PO TELEFONU 04/23 15 800 (pon. od 8. do 19. ure, sob. od 8. do 12. ure) 

HVALA ZA ZAUPANJE!

TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI  
IN AKVARISTIKO

POTRUDILI SE BOMO, DA BOSTE VAŠEMU HIŠNEMU  
LJUBLJENČKU LAHKO NUDILI VSE, KAR POTREBUJE!

d.o.o.

TRGOVINA ARO IMA STATUS TRGOVINE Z ŽIVILI IN NIMA OBRATOVALNE OMEJITVE!

Vilma Stanovnik

Trata – Nova sezona se je v 
balinarski super ligi začela 
konec oktobra, še pred prvo 
tekmo na domačem balini-
šču pa so na Trati pripravili 
presenečenje svojemu re-
prezentantu Tadeju Pre-
mruju, ki je na svetovnem 
prvenstvu v balinanju v 
Alassiu osvojil bronasto 
odličje, prva tako pa je pred-
sednik Balinarskega društva 
Trata Bojan Buden za leto-
šnje uspehe čestital pomoč-
niku trenerja reprezentance 
Bojanu Berčiču.
"V klubu imamo že blizu 
trideset odličij s svetovnih in 
evropskih prvenstev, ki so 
jih dosegali tako člani kot 
mladinci in kadeti. V za-
dnjih letih je bilo malce za-
tišja, tokrat pa se je izkazal 
naš reprezentant Tadej Pre-

mu, ki je bronasto odličje 
osvojil v igri dvojic. Za nas 
je pomembno, da ostajamo 
v vrhu slovenskega balina-
nja, in tudi letos bomo to 
skušali dokazati v domačem 
tekmovanju, ko se bomo 
znova borili za nastop v 
končnici in nato za naslov 

državnih prvakov," je ob pri-
ložnostni slovesnosti pove-
dal predsednik Bojan Bu-
den, ki je s čestitko in prilo-
žnostim darilom razveselil 
37-letnega Ljubljančana Ta-
deju Premruju, ki sicer že 
enajst let nastopa za ekipo 
Trate. 

Dolgoletni član Trte pa je 
tudi nekdanji igralec Bojan 
Berčič, ki je letos prevzel 
funkcijo pomočnika trener-
ja reprezentance Davorja 
Janžiča, poleti v Franciji pa 
je sam vodil ekipo. "Najprej 
smo nastopili na svetovnem 
prvenstvu v Franciji, nato pa 
jeseni še v Italiji. Povsod 
smo s člani osvajali odličja, 
uspešni pa so bili tudi mla-
dinci in ženske. Tako se za 
prihodnost slovenskega ba-
linanja ni bati," je poudaril 
Bojan Berčič in dodal, da v 
reprezentanci vlada izjemno 
vzdušje, vodstvo Balinarske 
zveze pa skrbi za res dobre 
pogoje. »Ponosen sem, da 
sem član takšne reprezen-
tance. Izredno dobro sode-
lujem tudi s selektorjem Da-
vorjem Janžičem,« je še do-
dal Berčič.

V boj za naslov prvakov
Balinarji Trate so v super ligi tik pod vrhom lestvice, tudi letos pa si želijo priigrati mesto v finalu 
državnega prvenstva.

Tadej Premru in Bojan Berčič

Škofja Loka – Sredi tega meseca se je zaključil jesenski del 
tekmovanja v tretji slovenski nogometni ligi – zahod. Po 14. 
krogih je Arol Škofja Loka na devetem mestu tekmovalne 
lestvice, Eksist Žiri pa na desetem mestu. 

Loški nogometaši deveti, žirovski deseti

Škofja Loka – Smučarski klub Alpetour naj bi to soboto in 
nedeljo pripravil tradicionalni sejem rabljene smučarske 
opreme. Prejšnji teden so se odločili, da ga zaradi negotovih 
razmer in zahtev v zvezi s covidom-19 odpovejo.

Smučarski sejem so odpovedali

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in  
Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Organ upravljanja, določen 

za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora d. o. o.

 

LOŠKI GLAS, november 2021 
 
Dodajte LOGOTIPE PARTNERJEV, LOGOTIP PROJEKTA TER SPODNJI OBVEZEN TEKST.  
Pri tem tekstu popravite le Operacijo sofinancirata… (ne Projekt sofinancira…) 
 
 
PRIPRAVE NA KULINARIČNI FESTIVAL OKUSI ŠKOFJELOŠKEGA V JANUARJU 2022 
 
V okviru projekta Okusi Škofjeloškega bomo od petka, 7.1., do nedelje, 30.1.2022, organizirali kulinarični 
festival, ki bo temeljil na kulinarični tradiciji območja, nadgradnji obstoječe kulinarične ponudbe in 
vključevanju lokalnih surovin in živil v jedilnike oz. menije, ki so jih gostinci in turistične kmetije že oblikovali 
za potrebe omenjenega festivala.  
Z obogateno kulinarično ponudbo bo na festivalu sodelovalo 11 gostinskih ponudnikov in turističnih kmetij 
s Škofjeloškega.  
 
Z namenom promocije nove kulinarično – turistične ponudbe pripravljamo promocijsko brošuro, kjer bomo 
predstavili vse na festivalu sodelujoče kulinarične ponudnike in njihove hišne specialitete ter dobavitelje. 
Ponudniki bodo predstavljeni tudi na spletni strani Razvojne agencije Sora, kjer bodo dostopni tudi recepti 
hišnih jedi ter meniji, ki jih bodo v času festivala ponujali po enotni ceni 25 EUR. Na spletni strani boste 
lahko opravili tudi rezervacijo pri izbranem gostinskem ponudniku. V pomoč gostinskim ponudnikom pri 
naročanju surovin in živil s Škofjeloškega pa bomo izdali še seznam vseh lokalnih ponudnikov, ki so 
pripravljeni svoje pridelke in izdelke ponuditi tudi gostincem. 
 
Vse aktualne aktivnosti na projektu lahko spremljate na spletnih straneh Razvojne agencije Sora in 
sodelujočih partnerjev.  
   
 
Razvojna agencija Sora, 
Kristina Miklavčič, vodja projekta 
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PRIPRAVE NA KULINARIČNI FESTIVAL  
OKUSI ŠKOFJELOŠKEGA V JANUARJU 2022

V okviru projekta Okusi Škofjeloškega bomo od petka, 7. 1., 
do nedelje, 30. 1. 2022, organizirali kulinarični festival, ki bo 
temeljil na kulinarični tradiciji območja, nadgradnji oz. obo-
gatitvi obstoječe kulinarične ponudbe in vključevanju lokal-
nih surovin in živil v jedilnike oz. menije, ki so jih kulinarični 
ponudniki že oblikovali za potrebe omenjenega festivala. 

Z namenom promocije nove kulinarično-turistične ponudbe 
pripravljamo promocijsko brošuro, kjer bomo predstavili 
vseh 11 na festivalu sodelujočih gostinskih ponudnikov in 
turističnih kmetij s Škofjeloškega, njihove hišne specialitete 
ter dobavitelje. Ponudniki bodo predstavljeni tudi na spletni 
strani Razvojne agencije Sora, z objavljenimi recepti hišnih 
jedi ter meniji, na tej strani boste lahko opravili tudi rezerva-
cijo pri izbranem gostinskem ponudniku. V pomoč gostin-
skim ponudnikom pri naročanju surovin in živil s Škofjeloške-
ga pa bomo izdali še seznam vseh lokalnih ponudnikov, ki so 
pripravljeni svoje pridelke in izdelke ponuditi tudi gostincem.

Več na: www.ra-sora.si.
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Škofja Loka – Loški jadralci letos praznujejo pomembno 
obletnico, ki so jo v tem mesecu želeli zaznamovati z razsta-
vo in proslavo v Sokolskem domu. Zaradi epidemioloških 
razmer in s tem povezanih omejitev so obe prireditvi presta-
vili v prvo polovico prihodnjega leta. So pa vseeno jeseni 
izdali zbornik, ki govori o pomorcih iz škofjeloškega konca 
in klubu Loka Timing. Leta 2001 je namreč sedem jadralskih 
zanesenjakov iz Škofje Loke ustanovilo takrat še jadralsko 
sekcijo pod okriljem Kluba časomerilcev Loka Timing. Ka-
sneje, jeseni leta 2008, so krenili na samostojno pot kot 
Jadralni klub (JK) Loka Timing. "Iz našega mesta je nekaj 
pomorcev odplulo na morje že v zgodovini," pravi predse-
dnik JK Loka Timing Marko Murn in dodaja, da so v klubu 
najbolj ponosni na tiste, ki so glas Škofje Loke ponesli na 
vrhunsko raven jadranskih jadralcev tako v slovenskem 
morju kot tudi v hrvaških vodah. "Danes pozna Jadralni klub 
Loka Timing skoraj vsak resnejši jadralec na vzhodni obali 
Jadrana," še dodaja Marko Murn.

Jubilejno leto loških jadralcev

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

AKCIJA
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Novi Audi Q4 e-tron.

Podatki o porabi in emisijah Audi Q4 e-tron:

Kombinirana poraba električne energije (kWh/100 km): od 17,4. Emisije CO₂: 0 g/km.  Emisije CO₂ med vožnjo, skupne emisije 

CO₂ so odvisne od vira električne energije. Audi zato priporoča uporabo ekološko pridobljene elektrike. Ogljikov dioksid (CO₂) 

je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 

pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 

prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ ter dušikovih oksidov. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. 

Slika je simbolna. Več na audi.si.

Prihodnost je način razmišljanja.

Vozite dlje.
Razmišljajte širše.

Podatki o porabi in emisijah Audi Q4 e-tron:

Kombinirana poraba električne energije (kWh/100 km): od 17,4. Emisije CO₂: 0 g/km.  Emisije CO₂ med vožnjo, skupne emisije 

CO₂ so odvisne od vira električne energije. Audi zato priporoča uporabo ekološko pridobljene elektrike. Ogljikov dioksid (CO₂) 

je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 

pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 

prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ ter dušikovih oksidov. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. 

Slika je simbolna. Več na audi.si.

Avtohiša Vrtač d.o.o.
Šuceva ulica 28, 4000 Kranj

tel.: +386 4 2700 270   avtohisavrtac.si

tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si

Storitve:  prenova stanovanjskih in poslovnih  
prostorov  hitra in kvalitetna prenova kopalnic  
 tlakovanje dvorišč  energetske prenove objektov
Trgovina:  vinil plošče, keramika, topli podi, 
parketi  kopalniška oprema  gradbeni material in 
orodje  lepila, laki in olja za parket
Svetovanje:  projektiranje  ideje  načrti

POPUSTI NA VSE TALNE OBLOGE, SANITARNO OPREMO DO 15%

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Do minulega 
petka je bilo odigranih deset 
krogov prve rokometne lige 
NLB. Škofjeločani v za-
dnjem obračunu v domači 
dvorani proti zadnjeuvršče-
nim tekmecem iz Šmartna 
pri Litiji niso imeli nobenih 
težav. Igralci moštva Urban-
scape Loka so že v deveti mi-
nuti povedli z 9:2, nato pa je 
prednost postopoma nara-
ščala. Nazadnje so slavili s 
kar 32 : 21. Za Ločane so po 
šest zadetkov prispevali Gre-
ga Jamnik, Stefan Damjano-
vić in Urban Pipp.

Sicer pa so v novi sezoni va-
rovanci trenerja Jureta Šter-
bucla zmagali že osemkrat. 
Tako so, ob le dveh porazih, 
zbrali skupaj 16 točk in se 
povzpeli na drugo mesto. 
Odlično se na lestvici strel-
cev drži 21-letni Škofjeločan 
Urban Pipp, ki je s šestdese-
timi zadetki na drugem me-
stu. 
Ta konec tedna ekipo Ur-
banscape Loka čaka nov ob-
račun, ko bodo gostovali v 
Slovenj Gradcu, v domači 
dvorani na Podnu pa bodo 
igrali spet v petek, 10. de-
cembra, ko bodo gostili eki-
po Kopra.

Rokometaši blizu vrha
Škofjeloški rokometni prvoligaši igrajo odlično in pridno nabirajo prvenstvene točke.

Na zadnji tekmi v domači dvorani so bili rokometaši ekipe 
Urbanscape Loka prepričljivo boljši od Herza Šmartno. 
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ZAPOSLUJEMO NOVE SODELAVCE (m/ž)

samostojni mizar: željene so izkušnje in izobrazba lesne stro-
ke, delovno mesto obsega izvajanje mizarskih del in uporabo 
mizarskih strojev v pohištveni proizvodnji.

tehnolog- vodja projektov: željene so izkušnje in poznavan-
je lesne stroke. Pogoj je računalniška pismenost, vsaj osnovno 
poznavanje CAD orodji in znanje angleškega/nemškega jezi-
ka. Delo obsega pripravo tehnične dokumentacije za proizvo-
dnjo in vodenje projektov. Iščemo komunikativno, odgovorno 
in motivirano osebo.

Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s 3 mesečnim posku-
snim obdobjem, delo za poln delovni čas, redno in stimulativ-
no plačilo, možnost dodatnih strokovnih izobraževanj.

Življenjepis pošljite na e-naslov: info@pohistvoiskra.si
Za vsa dodatna vprašanja smo dosegljivi na telefonski številki: 
01-36-11-211.

V knjigi je več kot 
100 receptov in 
zanimivosti o 
čokoladi v 
poglavjih: o 
kakavovcu in 
kakavovem zrnu, 
od kakavovega 
zrna do čokolade, 
čokoladne torte 
in kolači, 
čokoladni deserti 
in strjenke, 
čokoladni 
fondiji, 
čokoladni 
okraski, pralineji 
in slane jedi s 
čokolado. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite  
po tel. št.: 04 201 42 41 ali na 
narocnine@g-glas.si. 
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku  
Pošte Slovenije.

Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 160 strani

                        + poštnina

10
EUR
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UPRAVNIŠKIH STORITEV!
NOVI UGODNI PAKETI

Smo zaupanja vreden upravnik
z dolgoletno tradicijo upravljanja in
vzdrževanja večstanovanjskih stavb.

S svojimi strokovnimi storitvami
znižujemo redne mesečne stroške
in ohranjamo ter plemenitimo
vrednost vaših nepremičnin.

Sedaj tudi na območju Škofje Loke
z okolico nudimo izredno ugodne
pakete upravniških storitev.

Pokličite nas in se prepričajte
o prednostih, ki jih zagotavljamo 
našim strankam.

Odgovorno upravljamo z vašo last
nino. Že več kot 65 let.

Roman Hafner, vodja pisarne
T 04 5110 830  M 030 605 759
E roman.hafner@domplan.si

Domplan, d.d., Enota Škofja Loka
Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
| www.domplan-upravljanje.si

Domplan, d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T 04 20 68 800, F 04 20 68 701
| www.domplan.si

loški glas

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V Škofji Loki 
se že sedmo leto povezuje 
ustvarjalno-kulturniška sce-
na. Ta za individualne obi-
skovalce ponuja zanimivo 
praznično izkušnjo. 
V skupni akciji, v kateri želijo 
v prazničnem času obiskoval-
cem starega mestnega jedra 
Škofje Loke ponuditi umetni-
ška dela in kakovos tne izdel-
ke ustvarjalcev, se povezuje 
dvanajst organizacij. 
»Svoje prostore namenjamo 
prodajnim razstavam del 
umetnikov, rokodelcev, foto-
grafov, oblikovalcev in dru-
gih ustvarjalcev ter jih spre-
minjamo v praznične trgovi-
ne, v katerih si obiskovalci 
lahko izberejo izvirna in 
unikatna darila, primerna 
za decembrsko obdarova-
nje,« pravijo organizatorji iz 
ekipe Izložb domišljije, ki jo 
sestavljajo Rokodelski cen-
ter DUO Škofja Loka (RAS), 
Loški muzej Škofja Loka, 

Sokolski dom Škofja Loka, 
Sodobni tekstilni center 
Kreativnice, Knjižnica Ivana 
Tavčarja Škofja Loka, Atelje 
Amuse, Trgovina Paleta, Tr-
govina in galerija Čipke 
Mojca, Sanjski šopek, Jes-
harna, gostilna in galerija 
Pr' Pepet ter Kavarna in sla-
ščičarna Homan. 
Za prepoznavno podobo Iz-
ložb domišljije že vsa leta 
skrbi oblikovalka Ana Bas-
sin, za vsakoletno posebno 
okrasitev fasad pa akadem-
ski kipar Matej Bizovičar. 
Izložbe domišljije bo moč 
obiskati med 3. in 31. de-
cembrom na kar dvanajstih 
lokacijah v starem mestnem 
jedru Škofje Loke. Razlogov, 
zakaj kupovati v Izložbah 
domišljije, je ogromno, med 
njimi tudi podpora lokalni 
umetniški in ustvarjalni 
produkciji, dejstvo, da so iz-
delki edinstveni, pa tudi, ker 
so domišljija, ustvarjalnost 
in odgovornost ključ za bolj-
ši svet.

Izložbe domišljije  
za oglede in nakupe
V Škofji Loki tudi letos decembra pripravljajo 
prodajne razstave umetnikov in rokodelcev.

Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in petek. Naročniki 
komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, kaj je novega v njihovem 
domačem kraju in v naši regiji. Teh novic ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Gorenjskega glasa še 
ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Želimo si, da bi se bralci na lastne oči 
prepričali, da je Gorenjski glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg 
brezplačne dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko brezplačno 
prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si ali 
pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite podatke za dostavo. Po preteku 
14-dnevnega obdobja vam ča so pisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, 
povprašali za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal! 

          


